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Møtested:

Konstituerende møte. Senteret- tidl
Kop ungdoms/alderssenter
Møtedato: 21.10.2019
Tid : Kl. 18:00 – 20:36
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder

Nilsen Jarle
Andersen Svanhild Irene L.
Jakobsen Veronika BB
Storesund Siv J.
Hult Robin
Holvik John K.
Stine K. Bjelland
Halleland Kenneth
Kolstø Inger Elise N.
Hop Ruth Mariann
Midtun Rune
Endresen Einar R.
Ørpetvedt Veronica Helen
Thorsen Bente
Tjøsvoll Bente
Vaksdal Øyvind
Gaard Tor Kristian
Simonsen Aase
Wisnæs Randi
Medhaug Jan Birger
Alsaker Roald
Aarhus Dag Inge
Hatløy Kåre
Nilsen Ole Kristian
Skorpe Geir Harald
Borg Susan Elin
Løndalen Lillian Levik
Hagland Trygve
Melhus Tor Inge
Mannes Per Magnus
Grindhaug Alf Magne

AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KL
KL
KL
KL
KL
KRF

Fremmøte

Forfall
Forfall

Forfall

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Rygh May Synnøve
Halvorsen Josefine Anna
Stangeland Johnny
Pedersen Mads
Krog Nils Wergeland
Grindvold Niklas Pannagel
Grønningen Tor Asle
Lindtner Wenche
Ve Jens Inge
Vikshåland Ragnar
Hansen Odd Magne
Levinsen Marianne Sol
Eik-Nes Asbjørn
Aarvik Geir

KRF
KRF
KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP
SP
SP
SV
SV
V
FRP

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Aarvik Alexander
Ellingsen Hans Falnes
Kalstø Elisabeth

FRP
KL
MDG

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Forfall

Stilte for Thorsen Bente.
Fast representant fra sak
99/19
Stilte for Vaksdal Øyvind
Stilte for Melhus Tor Inge
Stilte for Krog Nils W.

45.
Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse og
omsorgssjef, kommunalsjef oppvekst og kultur og fung.
formannskapssekretær

Fung. formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord:
Delegasjonsreglement
Godtgjørelsesreglement
Møtereglement for folkevalgte organer
Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte
Forslag til innstilling til de ulike utvalgene, rådene og øvrige politiske utsendinger og representanter
Ordfører, Nilsen (Ap), åpnet møtet, gratulerte de folkevalgte med valget og ønsket alle
representantene et godt samarbeid for kommunestyreperioden 2019-2023. Ordfører informerte
om folkevalgtopplæring som skal avholdes 20. november 2019 og 22. januar 2020.
Opplæringen skjer på dagtid fra 09.00-16.00. Mer informasjon og innkalling kommer.
Ordfører orienterte videre om at det vil bli avholdt en egen kveldssamling på Solstein, hvor
det vil bli gitt informasjon om de ulike selskapene som Karmøy kommune har eierinteresser i
samt en innføring i de ulike selskapsformene.
Formannskapet og gruppeledere inviteres til budsjettmøte 4. november kl. 09.00 – 14.00. Dette
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er et heldagsmøte med administrasjonen.
I tradisjon tro startet møtet med et innslag fra Karmøy kulturskole, denne gang v/Jone Eikemo.
Innkalling og saksliste:
Innkalling godkjent. Sakslisten deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 96/19
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner kommunestyrevalget for kommunestyreperioden 20192023.

Saknr. 97/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I KOMMUNESTYRET 01.07.2019
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 01.07.2019.

Saknr. 98/19
FRITAK FRA POLITISKE VERV 2019-2023 - BENTE THORSEN - SUPPLERINGSVALG
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt. Geir Aarvik (FrP) representerer dermed FrP som fast
representant i møtets øvrige saker.
Vedtak:
1. Kommunestyret innvilger Bente Thorsen, Fremskrittspartiet, fritak som
kommunestyrerepresentant grunnet helsemessige årsaker.
2. Geir Aarvik rykker opp på fast plass i kommunestyret for Fremskrittspartiet, og
varamedlemmene på plassene etter han rykker én plass opp.
3. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for å supplere varamedlemslisten for
Fremskrittspartiet til kommunestyret.
Nilsen (Ap) redegjorde for de ulike avstemningsmetodene som fremgår av kommunelovens
kapittel 7, avtalevalg, forhåndsvalg og flertallsvalg. Etter kommunelovens § 7-4 første ledd
fremgår det at medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg dersom minst
ett medlem krever det.
Nilsen (Ap) orienterte om at det her ville bli forholdsvalg i enkelte av utvalgene og viste til at
det dermed ville bli nødvendig med et tellekorps.
Nilsen foreslo følgende tellekorps:
Elin Davidsen v/politisk sekretariat velges som leder i tellekorpset.
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund
Kommunalsjef oppvekst og kultur Bjørn Andersen
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Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Saknr. 99/19
VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019-2023
Behandling:
Ordfører redegjorde for at formannskapet ville bli valgt ved forholdsvalg jf. kommuneloven
§§ 7-4 og 7-5 og at avstemningen skulle være skriftlig. Stemmesedler var utlagt på
representantenes bord. De ulike listeforslagsstillerne fremmet sine listeforslag.
L. Andersen (Ap) fremmet forslag på vegne av Arbeiderpartiet.
Midtun (FrP) fremmet forslag på vegne av Fremskrittspartiet.
Grindhaug (KrF) fremmet forslag på vegne av Kristelig folkeparti.
Grønningen (Sp) fremmet forslag på vegne av Senterpartiet.
Hansen (SV) fremmet forslag på vegne av SV- Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne.
Gaard (H) fremmet forslag på vegne av Høyre.
Thorheim (KL) fremmet forslag på vegne av Karmøylista.

Tellekorpset mottok stemmesedlene.
45 stemmer mottatt.
Listeforslaget til Arbeiderpartiet fikk 12 stemmer og fikk dermed 3 faste representanter og 5
vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Fremskrittspartiet fikk 6 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Kristelig Folkeparti fikk 4 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Senterpartiet fikk 4 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i formannskapet.
Felles listeforslag fra SV – Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fikk 4 stemmer
og fikk dermed 1 fast representant og 3 vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Høyre fikk 11 stemmer og fikk dermed 3 fast representant og 5
vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Karmøylista fikk 4 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i formannskapet.
Ingen stemte blankt.
Vedtak:
MEDLEMMER
Jarle Nilsen (Ap)
Svanhild Irene Lygre Andersen (Ap)
Veronika B. Brekke Jakobsen (Ap)

VARAMEDLEMMER
1. Siv J. Storesund
2. Robin Hult
3. Inger Elise Netland Kolstø
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4. Stine Karin Bjelland
5. John K. Holvik
Rune Midtun (FrP)

1. Einar Roald Endresen
2. Veronica Helen Ørpetvedt
3. Bente Tjøsvoll

Alf Magne Grindhaug (KrF)

1. May Synnøve Rygh
2. Johnny Stangeland
3. Mads Pedersen

Tor Asle Grønningen (Sp)

1. Wenche Lindtner
2. Jens Inge Ve
3. Ragnar Vikshåland

Odd Magne Hansen (SV)

1. Marianne Sol Levinsen (SV)
2. Nils W. Krog (MDG)
3. Niklas P. Grindvold (MDG)

Tor Kristian Gaard (H)
Randi Wisnæs (H)
Jan Birger Medhaug (H)

1. Ole Kristian Nilsen
2. Geir H. Skorpe
3. Roald Alsaker
4. Kåre Hatløy
5. Aase Simonsen

Helge Thorheim (KL)

1. Susan Elin Borg
2. Lillian Levik Løndalen
3. Per Magnus Mannes

Saknr. 100/19
VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023

Behandling:
Grindhaug (KrF) foreslo følgende på vegne av samarbeidspartiene Ap, Frp, Krf, SP og V:
Jarle Nilsen fra Arbeiderpartiet foreslås som ordfører for Karmøy kommune i kommunestyreperioden
2019-2023.
Medhaug (H) foreslo følgende på vegne av H:
Tor Kristian Gaard fra Høyre foreslås som ordfører for Karmøy kommune i kommunestyreperioden
2019-2023.
Borg (KL) foreslo på vegne av Karmøylista:
Helge Thorheim fra Karmøylista foreslås som ordfører for Karmøy kommune i kommunestyreperioden
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2019-2023.
Forslaget fremsatt av Borg (KL) fikk 6 stemmer og falt (KL 6).
Forslaget fremsatt av Medhaug (H) fikk 9 stemmer og falt (H 9).
Forslaget fremsatt av Grindhaug (KrF) ble vedtatt med 30 stemmer (AP 10, FrP 6, KrF 5, Sp 4,
MDG 2, SV 2, V 1).
Ingen av representantene stemte blankt.

Vedtak:
Jarle Nilsen velges som ordfører i Karmøy kommune for kommunestyreperioden 2019-2023.

Saknr. 101/19
VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
Behandling:
L. Andersen (Ap) foreslo følgende på vegne samarbeidspartiene Ap, Frp, Krf, SP, og V:
Alf Magne Grindhaug fra Krf foreslås som varaordfører i Karmøy kommune for
kommunestyreperioden 2019-2023.
Borg (KL) foreslo følgende på vegne av Karmøylista:
Helge Thorheim fra Karmøylista foreslås som varaordfører i Karmøy kommune for
kommunestyreperioden 2019-2023.
Forslaget fremsatt av Borg (KL) fikk 15 stemmer og falt (H 9, KL 6).
Forslaget fremsatt av Andersen (Ap) ble vedtatt med 30 stemmer (AP 10, FrP 6, KrF 5, Sp 4,
MDG 2, SV 2, V 1).
Ingen av representantene stemte blankt.
Vedtak:
Alf Magne Grindhaug velges som varaordfører i Karmøy kommune for
kommunestyreperioden 2019-2023.

Saknr. 102/19
VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
Behandling:
Nilsen (Ap) orienterte om at valg av kontrollutvalg skulle skje ved avtalevalg med mindre
noen av representantene krevde forholdsvalg jf. kommuneloven § 7-7 jf. § 7-4. Partiene har
kommet frem til en enighet som tilfredsstiller lovens krav om kjønnsbalanse i organet.
Nilsen (Ap) gjennomgikk avstemmingsprosedyren som var som følger:
Faste medlemmer velges først. Deretter velges varamedlemmene og til sist foretar man valg
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av leder og nestleder.
Innstillingens forslag til faste medlemmer av kontrollutvalget for kommunestyreperioden
2019-2023 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til varamedlemmer av kontrollutvalget for kommunestyreperioden
2019-2023 enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende som leder av kontrollutvalget for kommunestyreperioden 20192023:
Tor Inge Melhus (KL)
Forslaget fra Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende som nestleder av kontrollutvalget for kommunestyreperioden
2019-2023:
Linn Utseth (H)
Forslaget fra Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Thor Otto Lohne (Ap)

1. Kurt O. Bjørnnes (Ap)
2. Rhonda Helen Nes Lothe (Ap)

Bjørn Hundhammer(FrP)

1. Hans Christian Arnøy (FrP)
2. Elvira Kristin Svendsen (FrP)

Torunn Tvedt (KrF)

1. Kåre Bakkevold (KrF)
2. Norunn Byrknes (KrF)

Ørjan Fjellkårstad (Sp)

1. Solrun Gjerdevik (V)
2. Karl Magnus Kirkhus (Sp)

Elisabeth Kalstø (MDG)

1. Maria Kalstø (MDG)
2. Jon Espeset (MDG)

Linn Utseth (H)

1. Ernst Vikingstad (H)
2. Sigrid-Anne Havn Varne (H)

Tor Inge Melhus (KL)

1. Geir Sigurd Ådland (KL)
2. Bård Austbø (KL)

Side 8 av 26

LEDER:
Tor Inge Melhus (KL)
NESTLEDER: Linn Utseth (H)

Saknr. 103/19
UNGDOMSRÅD 2019-2020 - REGLEMENT
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
 Kommunestyret vedtar vedlagte reglement for Ungdomsrådet i Karmøy kommune.


Reglementet evalueres årlig.

Saknr. 104/19
VALG AV FASTE UTVALG FOR PERIODEN 2019-203
Behandling:
Nilsen (Ap) orienterte om at partiene var enig om at valg til alle utvalg, med unntak av
hovedutvalg teknisk og miljø, skulle skje ved såkalt avtalevalg. Forslaget til utvalgenes
sammensetning er utlagt på representantenes bord. Det ble vist til muligheten for å kreve
forholdsvalg jf. § 7-4.
Nilsen (Ap) gjennomgikk avstemmingsprosedyren som var som følger:
Faste medlemmer velges først. Deretter velges varamedlemmene og til sist foretar man valg
av leder og nestleder.
Innstillingens forslag til faste representanter for hovedutvalg helse og omsorg for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vararepresentanter i hovedutvalg helse og omsorg for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg helse og omsorg for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Ruth Mariann Hop (Ap).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
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Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i hovedutvalg helse og omsorg for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Veronika Helen Ørpetvedt (FrP)
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste representanter i hovedutvalg oppvekst og kultur for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vararepresentanter i hovedutvalg oppvekst og kultur for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.

Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg oppvekst og kultur for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Wenche Lindtner (Sp).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i hovedutvalg oppvekst og kultur
for kommunestyreperioden 2019-2023:
May Synnøve Rygh (KrF).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste representanter i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vararepresentanter for hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.

Nilsen (Ap) orienterte om at det vil være 3 fra arbeidstakerorganisasjonene som tiltrer
utvalget.
Før behandlingen av valg av leder i hovedutvalg administrasjon ba gruppeleder i Ap, L.
Andersen, og gruppeleder i Høyre, Gaard, om et gruppemøte.
Gruppemøte innvilges.
Pause i møtet.
Møtet formelt satt. Realitetsbehandling av saken fortsatte.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Einar Roald Endresen (FrP).

Gaard (H) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg administrasjon for
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kommunestyreperioden 2019-2023:
Dag Inge Aarhus (H).
Hansen (SV) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Marianne Sol Levinsen (SV).
Forslaget fremsatt av Hansen (SV) fikk 4 stemmer og falt (SV 2, MDG 2).
Forslaget fremsatt av Gaard (H) fikk 15 stemmer og falt (H 9, KL 6).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) ble vedtatt med 26 stemmer (Ap 10, FrP 6, KrF 5, SP 4, V 1).
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Odd Mangor Einarsen (Ap).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) redegjorde for at valg av representanter til hovedutvalg teknisk og miljø ville
avholdt ved forholdsvalg jf. kommuneloven §§ 7-4 og 7-5 og at avstemningen ville skje
skriftlig. De ulike listeforslagsstillerne fremmet sine listeforslag.
L. Andersen (Ap) fremmet listeforslag på vegne av Arbeiderpartiet.
Midtun (FrP) fremmet listeforslag på vegne av Fremskrittspartiet.
Grindhaug (KrF) fremmet listeforslag på vegne av Kristelig folkeparti.
Grønningen (Sp) fremmet listeforslag på vegne av Senterpartiet.
Panagel Grindvold (MDG) fremmet listeforslag på vegne av Miljøpartiet De Grønne.
Gaard (H) fremmet listeforslag på vegne av Høyre.
Thorheim (KL) fremmet listeforslag på vegne av Karmøylista.
Tellekorpset mottok stemmesedlene.
45 stemmer mottatt.
Listeforslaget til Arbeiderpartiet fikk 10 stemmer og fikk dermed 2 faste representanter og 4
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Fremskrittspartiet fikk 5 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Kristelig Folkeparti fikk 5 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Senterpartiet fikk 5 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Miljøpartiet De Grønne fikk 5 stemmer og fikk 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Høyre fikk 10 stemmer og fikk dermed 2 fast representanter og 4
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Karmøylista fikk 5 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Ingen stemte blankt.
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Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg teknisk og miljø for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Rune Midtun (FrP).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i hovedutvalg teknisk og miljø for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Siv Johanne Storesund (Ap).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) viste til innstillingen hvor valgstyret og klagenemnd er personidentiske med
formannskapets medlemmer.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstillingens forslag til faste representanter i sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt
enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vararepresentanter i sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt
enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt
for kommunestyreperioden 2019-2023:
Merete Håstø Albertsen (KrF)
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i sakkyndig takstnemnd
eiendomsskatt for kommunestyreperioden 2019-2023:
Kenneth Ferkingstad (H)
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Innstillingens forslag til faste representanter i sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt
enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste vararepresentanter i sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt
enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i sakkyndig overtakstnemnd
eiendomsskatt for kommunestyreperioden 2019-2023:
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Trygve Utvik (KrF).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i sakkyndig overtakstnemnd
eiendomsskatt for kommunestyreperioden 2019-2023:
Trygve Hagland (KL).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) orienterte om at det var en endring i varamedlemslisten i eldrerådet, hvor Hild
Reidun Johannessen (Ap) tiltrer som 4. og siste varamedlem i eldrerådet.
Innstillingens forslag til faste og varamedlemmer ,med endringen i 4. varamedlem,
enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste og varamedlemmer av råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste og varamedlemmer av ungdomsrådet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende faste utvalg og medlemmer for perioden 2019-2023:
HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Ruth Mariann Hop (Ap)
Kenneth Halleland (Ap)

1. Sølvi Henningsen Røyland
2. Jan Mathiesen
3. Mathilde Hope Nes
4. Oddmund Holgersen

Veronica Helen Ørpetvedt (FrP)
Geir Aarvik (FrP)

1. Einar R. Endresen
2. Bente Tjøsvoll
3. Oddvar J. Aarvik
4. Kari Synnøve Hovden Sandhåland

Yngve Eriksen (KrF)

1. Josefine Anna Halvorsen
2. Lars Petter Bratthammer
3. Mirijam Ånensen Jakobsen

Anne Grete Hegerland Naley (Sp)

1. Olaug Vikingstad
2. Bjørn Bruaset
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3. Marianne Skeie Callaghan
Inge J. Ekornsæter (H)

1. Ole Kristian Nilsen
2. Geir Ove Vikshåland
3. Otto Andreas Dahl

Lillian Levik Løndalen (KL)
Susan Elin Borg (KL)

1. Elisabeth Thorheim
2. Ernst L. Johannessen
3. Inger Anne Vikre
4. Mette Kvalvik

LEDER:
Ruth Mariann Hop (Ap)
NESTLEDER: Veronica Helen Ørpetvedt (FrP)

HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Svein Aamelfot (Ap)
Stine K. Bjelland (Ap)

1. Silje K. Husebø
2. Mathilde Hope Nes
3. Tore Skeie
4. Odd Johan Odde

Monika Håstø (FrP)

1. Alexander Aarvik
2. Fredrik K. Vedøy
3. Oddbjørg Halsteindal

May Synnøve Rygh (KrF)

1. Alf Olav Rossland
2. Johnny Stangeland
3. Josefine Anna Halvorsen

Øyvind-Andreas Kolstø (V)

1. Ingvald Frøyland Dahl
2. Magnar Jordåen
3. Signe Marie Lie

Wenche Lindtner (Sp)

1. Glynis Kristoffersen
2. Ragnar Vikshåland
3. Marit Sandve Risdal

Roald Alsaker (H)
Nina Ve Sæbø (H)

1. Kathrine A. Wathne
2. Sunniva Håland Thomsen
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3. Ole Petter Kallevik
4. Kate Elin Bårdsen
Per Magnus Mannes (KL)

1. Hans Falnes Ellingsen
2. Sissel Thorheim
3. Tore Olsen

LEDER:
Wenche Lindtner (Sp)
NESTLEDER: May Synnøve Rygh (KrF)

HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON

MEDLEM:

VARAMEDLEM:

Odd Mangor Einarsen (Ap)
Inger Elise Netland Kolstø (Ap)

1. Jarle «Sira»Nilsen
2. Randi H. Flesjå
3. Alf Tore Sørheim
4. Elora S. Stava

Einar Roald Endresen (FrP)

1. Veronica Helen Ørpetvedt
2. Monika Håstø
3. Kenneth Naley

Mari Andrea Austad Nes (KrF)

1. Sigve Medhaug
2. Jostein Myklebust
3. Møyfrid Klovning Byrkjeland

Marit Sandve Risdal (Sp)

1. Gunnar Amland
2. Olaug Stava Farbu
3. Siv Elin Ve

Marianne Sol Levinsen (SV)

1. John Terje Nordskog
2. Hilde Karine Slotnes
3. Oddmund Paulsen

Dag Inge Aarhus (H)
Ole Kristian Nilsen (H)

1. Kenneth Ferkingstad
2. Emiilia I. H. Gustavsen
3. Frode Sørheim
4. Tone Hemnes

Tore Olsen (KL)

1. Trygve Norman Michelsen
2. Veronika Digernes
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3. Arvid Nornes

LEDER:
Einar Roald Endresen (FrP)
NESTLEDER: Odd Mangor Einarsen (Ap)
3 medlemmer som velges av arbeidstakerorganisasjonene tiltrer når hovedutvalget fungerer
som partssammensatt utvalg.

HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Siv Johanne Storesund (Ap)
Robin Hult (Ap)

1. Tor Magne Johannessen
2. May Doris Fagerland
3. Svein Hegland
4. Gunn Elise Aarsand Dale

Rune Midtun (FrP)

1. Fredrik K. Vedøy
2. Alexander Aarvik
3. Oddbjørg Halsteindal

Maryon Østhus (KrF)

1. Nils Johannes Bowitz-Øygarden
2. Sigve Medhaug
3. Erle Mirjam Toskedal

Ragnar Vikshåland (Sp)

1. Nils Magne Jakobsen
2. Anne Grete Hegerland Naley
3. Jan Magnus Hillesland

Nils W. Krog (MDG)

1. Niklas Pannagel Grindvold
2. Norunn Hauge
3. Dag-Helge Rønnevik

Kåre Hatløy (H)
Kristin Davidsen (H)

1. Geir Harald Skorpe
2. Erlend Nilsen
3. Synniva Håland Thomsen
4. Tove Mette Vea Knutsen

Trygve Hagland (KL)

1. Knut Tøtlandsmo
2. Jan Jonassen
3. Elisabeth Thorheim
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LEDER:
NESTLEDER:

Rune Midtun (FrP)
Siv Johanne Storesund (Ap)

VALGSTYRET OG KLAGENEMND

MEDLEMMER:
Personidentiske med formannskapets medlemmer

VARAMEDLEMMER:
Personidentiske med formannskapets varamedlemmer.

LEDER: Ordfører
NESTLEDER: Varaordfører

SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Merete Håstø Albertsen (KrF)

Sten Tore Dybdal (SV)

Gunnar Amland (Sp)

Svein Andreas Næsse (Ap)

Kenneth Ferkingstad (H)

Elisabeth Thorheim (KL)

LEDER:
Merete Håstø Albertsen (KrF)
NESTLEDER: Kenneth Ferkingstad (H)

SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Trygve Utvik (KrF)

Andre Kidess (H)

Oddbjørg Halsteindal (FrP)

Hild R. Johannessen (Ap)
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Trygve Hagland (KL)

Rune Skådel (KL)

LEDER:
Trygve Utvik (KrF)
NESTLEDER: Trygve Hagland (KL)

ELDRERÅD

MEDLEM:

VARAMEDLEM:

(Eldrerådet velger selv leder og nestleder)

Olaug Stava Farbu (Sp)
Ole Ravnsnæs (FrP)

1. Bjørn Harald Johansen (Ap)
2. Bjørg Spångberg (Postpensjonistene)
3. Per A. Bjelland (LHL)
4. Hild Reidun Johannessen (Ap)

Inger Anne Vikre (KL)
Turid Tveit (Norheim sanitetsforening)
Harald Skorpe (Karmøy Senior Høyre)
Nils Oddvar Reiersen (Seniornett Skudenes)
Else Marie Steinkopft Hjelmås
(Seniordans Avaldsnes )

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MEDLEM:

VARAMEDLEM:

(Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velger selv sin leder og nestleder)
Bente Tjøsvoll (FrP)

Tove M. Knutsen (H)

Johnny Stangeland (KrF)

Nina Lønning Førland (SV)

Aina Budal (Ap)

Maria Fagerland (Ap)
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Eivind Nordbø (H)

Stein Kåre Mannes (KL)

Elena Daniela Trifan (Blindeforbundet)

1. Stein B. Tangen (BIO)
2. Arne Olav Hope (SAFO)
3. Barbro Helgesen (ADHD)
4. Karin Husebø (BIO)

Lars Gunnar Oma (NFU)
Kjell Inge Bringedal (NHF)

UNGDOMSRÅD
MEDLEM:

VARAMEDLEM:

(Ungdomsrådet velger selv sin leder og nestleder)
Kopervik videregående skole:
Henrik Staveland Tveitane

Ingrid Risdal Liknes

Danielsen ungdomsskole Karmøy:
Radoslaw Robert Zielinski
Åkra ungdomsskole:
Karoline Haugeberg

Samuel Eriksen

Vormedal ungdomsskole:
Amalie Rognaldsen

Krister Rognaldsen Pedersen

Bø ungdomsskole:
Idunn Tho

Eila Apeland

Skudenes ungdomsskole:
Andrea Sæle

Gustav Tjøstheim

Stangeland ungdomsskole:
Håvar Benestvedt

David Lomnicki

Åkrehamn videregående skole:
Leif Harald Kolbeinsen Langåker

Jabina Behrends

Kristen videregående skole Haugaland:
Hedda Aarhus

Lydia Oosterkamp
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Saknr. 105/19
VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2019-2023
Behandling:
Innstillingens forslag til faste representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i
kommunenes sentralforbund enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til fast representant og vararepresentant i kirkelig fellesråd enstemmig
vedtatt.
Innstillingens forslag til fast representant og vararepresentant til konfliktrådet enstemmig
vedtatt.
Innstillingens forslag til medlemmer og varamedlemmer i årsmøtet Friluftsrådet Vest
enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til medlemmer og varamedlemmer i industrivannverket enstemmig
vedtatt.
Innstillingens forslag til fast representant og vararepresentant i vannområdeutvalg og
vannregionutvalg enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til fast medlem og varamedlem til hjorteviltutvalget enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste medlemmer og varamedlemmer i politisk styringsgruppe for
Haugalandspakken enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende utsendinger og representanter for perioden 20192023:
REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KOMMUNENES SENTRALFORBUND
MEDLEMMER:
(6 stk)

VARAMEDLEMMER:
(6 stk)

Svanhild Lygre Andersen (Ap)

Veronika Brekke Jakobsen (Ap)

Rune Midtun (FrP)

Einar Roald Endresen (FrP)

Alf Magne Grindhaug (KrF)

May Synnøve Rygh (KrF)

Randi Wisnæs (H)

Jan Birger Medhaug (H)

Helge Thorheim (KL)

Susan Elin Borg (KL)
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Marianne Sol Levinsen (SV)

Nils W. Krog (MDG)

KIRKELIG FELLESRÅD
REPRESENTANT:

VARAPRESENTANT:

Tor Asle Grønningen (Sp)

Tor Kristian Gaard (H)

KONFLIKTRÅDET

REPRESENTANT:

VARAREPRESENTANT:

Mads Pedersen (KrF)

Veronika Brekke Jakobsen (Ap)

ÅRSMØTE FRILUFTSRÅDET VEST
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

(3 stk)

(3 stk, numerisk rekkefølge)

Svein Hegland (AP)

Elin Dagmar Danielsen (V)

Bente Tjøsvoll (FrP)

Geir Aarvik (FrP)

Ole Petter Kallevik (H)

Synniva Håland Thomsen (H)

INDUSTRIVANNVERKET
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

(2 stk)

(2 stk, personlige varamedlemmer)

Svein Åge Susort (KrF)

Jens Inge Ve (Sp)

Grant Hinderaker (FrP)

Elin Dagmar Danielsen (V)
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VANNOMRÅDEUTVALG OG VANNREGIONUTVALG
REPRESENTANT:

VARAPRESENTANT:

Geir Sigurd Ådland (KL)

Monika Kvilhaugsvik (SV)

HJORTEVILTUTVALGET

MEDLEM:

VARAMEDLEM:

Jens Inge Ve (Sp)

Leif Arild Fjellheim (Ap)

POLITISK STYRINGSGRUPPEN FOR HAUGALANDSPAKKEN
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

(2 stk)

(2 stk, numerisk rekkefølge)

Ordfører

Helge Thorheim (KL)

Varaordfører

Tor Kristian Gaard (H)

Saknr. 106/19
VALG AV EIERREPRESENTANTER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER FOR
PERIODEN 2019-2023

Behandling:
Innstillingens forslag til eierrepresentanter i interkommunale selskaper for perioden 20192023 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende som eierrepresentantanter i interkommunale
selskaper for perioden 2019-2023:
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KARMSUND HAVN IKS - HAVNERÅD
Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører

1. Varaordfører

HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - REPRESENTANTSKAPET
Medlem

Varamedlemmer

Einar Roald Endresen

Asbjørn Eik-Nes

HAUGALAND VEKST IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem

Varamedlemmer

Ordfører

1. Varaordfører

KRISESENTER VEST IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem

Varamedlemmer

Rådmann

Rådmannens stedfortreder

ROGALAND INTERKOMMUNALE ARKIV IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem

Varamedlemmer

Rådmann

Rådmannens stedfortreder

Saknr. 107/19
VALG AV BARNAS REPRESENTANT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre velger Lene Yvonne Kvilhaug som barnas representant til
hovedutvalg teknisk og miljø i perioden 2019-2023.
Siri Merete Alfheim velges som vararepresentant.
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Saknr. 108/19
BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE - KORRIGERT FINANSIERING

Behandling:
Bjelland (Ap), som leder av NAV Karmøy, redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf.
koml. § 11-10 jf. fvl. § 6.
Bjelland fratrådte.
44 representanter til stede.
Røyland (Ap) tiltrådte.
45 representanter til stede.
Nilsen (Ap) foreslo:
Bjelland (Ap) er å anse som inhabil på bakgrunn av sin tidligere befatning med den opprinnelige saken
vedrørende barnetrygd for sosialhjelpsmottakere.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Hansen (SV) foreslo følgende i forlengelse av vedtakets punkt 3:
For senere år innarbeides nødvendig beløp i kommunens budsjett og økonomiplan.
Nilsen (Ap) redegjorde for avstemmingsrekkefølgen:
Først voteres det over vedtakets innstilling. Deretter voteres det over tilleggsforslaget
fremsatt av Hansen (SV).
Innstillingens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremsatt av Hansen (SV) enstemmig vedtatt.

Røyland (Ap) fratrådte.
Bjelland (Ap) gjeninntrådte.
45 representanter til stede.
Vedtak:

1. Tredje avsnitt i kommunestyrets vedtak i sak 73/19 om finansiering ut 2019 fra
formannskapets disposisjonspost utgår.
2. Ordningen med at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av
behov for sosial stønad videreføres.
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3. For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler på
kr 300 000 samt kr 400 000 fra kommunestyrets disposisjonsfond. For senere år
innarbeides nødvendig beløp i kommunens budsjett og økonomiplan.

Saknr. 109/19
KOMPETANSEOVERFØRING
Behandling:
Vikshåland (Sp) foreslo nytt punkt 5 og nytt punk 6:
5. Rådmannen gis fullmakt til overlapping, som en prøveordning som evalueres før budsjett for 2021
fremlegges.
6. Kostnader til dette skal ikke overstige 1,2 millioner for perioden. Dette innarbeides i budsjettet for
2020.
Gaard (H) ba om gruppemøte. Det ble innvilget gruppemøte inntil 10 minutter. Pause i
møtet.
Møtet formelt satt. Realitetsbehandling av saken fortsatte.
Innstillingens forslag til vedtak i punkt 1, 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til punkt 5 og 6 ble vedtatt med 39 stemmer mot 6 stemmer (Sp 4, SV 2).

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre ser det som viktig at det er kontinuitet i bemanning av
overordnete leder- og fagstillinger. Det vil derfor være et sentralt mål å unngå at det oppstår
vakanser eller perioder med midlertidige ansettelser i slike stillingskategorier.
2. For å sikre at målsetningen i punkt 1 oppnås, så vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å
rekruttere ny medarbeider i god tid før stillingsinnehaver slutter. Dette gir rom for en smidig
overgang, samtidig som ny stillingsinnehaver får kunnskapsoverføring,
bakgrunnsinformasjon og større trygghet knyttet til egen utøvelse av sin nye rolle. På dette
grunnlaget slutter kommunestyret seg til at rådmannen iverksetter rekruttering etter slike
rutiner i disse stillingskategoriene.
3. Kommunestyret vil presisere at denne rekrutteringspraksisen skal benyttes med streng
prioritering av hvilke stillinger som omfattes av ordningen
4. Ordningen trer i kraft umiddelbart.
5. For å sikre kompetanseoverføring for nøkkelfunksjoner i kommunen, gis rådmannen
fullmakt til overlapping på inntil totalt 3 årsverk i 2020 og 2021.
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6. Kostnader til dette, anslått til 3,8 mill. kroner, innarbeides som en engangsbevilgning i
budsjett 2020.

Saknr. 110/19
VALG AV DELEGATER - HAUGALAND KRAFT AS
Behandling:
Behandlet før sak 107/19.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
VALG AV DELEGAT TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS
Karmøy kommunestyre velger følgende delegat til generalforsamling i Haugaland Kraft AS
DELEGAT

VARA

Ordfører

Varaordfører

VALG AV DELEGATER TIL EIERSEMINAR I HAUGALAND KRAFT AS
Karmøy kommunestyre velger følgende fem delegater til eierseminar i Haugaland Kraft AS:

DELEGATER

VARA

Ordfører

1. Helge Thorheim (KL)

Varaordfører

2. Marianne Sol Levinsen (SV)

Rune Midtun (FrP)

3. Tor Asle Grønningen (SP)

Randi Wisnæs
Rådmann
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5795

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner kommunestyrevalget for kommunestyreperioden 2019-2023.

SAKSFRAMSTILLING
Av valgloven § 13-4 (1) følger det at det nyvalgte kommunestyret skal treffe vedtak om
kommunestyrevalget gyldighet.
Protokoll fra valgstyret for kommunestyrevalget 2019 ligger vedlagt.

,

Dokid 19108739 (19/551013)
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KOMMUNESTYREVALGET 2019VALGPROTOKOLL FOR VALGSTYRET
ROGALND
i KARMØY KOMMUNE
FYLKE
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Kommunestyrevalget 2019

Valgprotokoll for valgstyret i
Karmøy kommune, Rogaland fylke

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2019
Kommune:

Karmøy

Fylke:

Rogaland

Ar:

2019

Nøkkeltall i valggjennomfringen
Antall stemmeberettigede

32 522

Totalt antall kryss i manntallet

19 964
61,39 %

Opp møteprosent
Totalt antall godkjente forhåndsstemmegivninger

7 896

Totalt antall godkjente valgtingsstemmegivninger

12 068

Totalt antall forkastede stemmegivninger

14
19 863

Totalt antall godkjente stemmesedler

42

Totalt antall forkastede stemmesedler

Representantfordeling
Parti

Antall

Arbeiderpartiet

10

Høyre

9

Fremskrittspartiet

6

Karmøylista

6

Kristelig Folkeparti

5

Senterpartiet

4

SV - Sosialistisk Venstreparti

2

Miljøpartiet De Grønne

2

Venstre

1

Sum

10.09.2019 18:05:33
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A Administrative forhold
A 1 Valgstyret
Sekretær:
Medlemmer (inkl. møtende varamedlemmer):
Navn

Funksjon

Nilsen Jarle

Leder

Knutsen Leif Malvin

Nestleder

Hult Robin

Medlem

Andersen Svanhild Irene Lygre

Medlem

Ferkingstad Anne

Medlem

Ve Siv Elin Walland

Medlem

Grønningen Tor Asle

Medlem

Simonsen Aase

Medlem

Gaard Tor Kristian

Medlem

Borg Susan Elin

Medlem

Døsen Pål Andre

Medlem

Jordåen Magnar

Varamedlem

Andersen Svein Harald

Varamedlem

Grindhaug Alf Magne

Varamedlem

Hansen Odd Magne

Varamedlem

Levinsen Marianne Sol

Varamedlem

Stangeland Johnny

Varamedlem

Eikemo Johnny

Varamedlem

Jakobsen Veronika Birgitte Brekke

Varamedlem

Vårvik Einar

Varamedlem

Vilhelmsen Vidar Vilhelm

Varamedlem

Hystad Margaret Elin

Varamedlem

Ekornsæter Inge Jacob

Varamedlem

Aune Turid

Varamedlem

Thorheim Helge

Varamedlem

Wisnæs Randi

Varamedlem

Sæbø Nina Ve

Varamedlem

Hagland Trygve

Varamedlem

10.09.2019 18:05:33
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A2 Valgtinget
Stemmekretser og tid:
Navn på alle kretsene i kommunen
Krets

Åpningstid søndag

Åpningstid mandag

Skudeneshavn

09:00 - 20:00

Åkrehamn

09:00 -- 20:00

Veavågen

09:00 -- 20:00

Kopervik

09:00 - 20:00

Avaldsnes

09:00 -- 20:00

Torvastad

09:00-- 20:00

Norheim

09:00 -- 20:00

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B1 Behandling av mottatte forhåndsstemmegivninger
B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmegivninger

Antall stemmegivninger
Godkjente

Forkastet
Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 1. juli til 9. august (tidligstemmegivning)

0

109

Antall forhåndsstemmegivninger innenriks fra 10. august

4

7 773

Antall brevstemmer utenriks

0

0

Antall øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks og på Svalbard og Jan Mayen

0

14

Antall i beredskapskonvolutt

0

0

Sum mottatte forhåndsstemmegivninger

4

7 896
7 900

Totalt antall
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B1 .2 Behandlede forhåndsstemmegivninger
Forkastelser

Utenriks

Innenriks

Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen $ 10-1 (1) a

3

0

Stemmegivningen inneholder ikke tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem
velgeren er $ 10-1 (1) b

0

0

Stemmegivningen er ikke avgitt til rett tid $ 10-1 (1)c

0

0

Stemmegivningen er ikke levert til rett stemmemottaker $ 10-1 (1)d

0

0

Omslagskonvolutten er åpnet eller forsøkt åpnet§ 10-1 (1) e

0

0

Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning§ 10-1 (1) f

0

0

Stemmegivningen er ikke kommet inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter
valgdagen $10-1 (1) g

0

0

Velgeren er ikke innført i manntallet i kommunen $ 10-1a (1) a

0

0

Velgeren har allerede avgitt godkjent stemmegivning§ 10-1a (1) c

0
4

Sum forkastede forhåndsstemmegivninger

0

Godkjente forhåndsstemmegivninger (skal være lik sum av B2.1.1 0g 82.2.1)

7 896

Totalt antall forhåndsstemmegivninger

7900

B2 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmesedler
B2.1 Startet senest 4 timer før valglokalene stenger
B2.1.1 Behandlede ordinære forhåndsstemmesedler
Kryss i manntall
Godkjente

Ant. sedler

7 594

Blanke

57

Tvilsomme

18

Total antall behandlede forhåndsstemmesedler
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B2.1.2 Partifordelte forhåndsstemmesedler
Parti

Antall

Venstre

150

Kristelig Folkeparti

715

SV - Sosialistisk Venstreparti

359

Liberalistene

42

Fremskrittspartiet

963

Senterpartiet

533

Karmøylista

984

Rødt

108

Miljøpartiet De Grønne

272

Arbeiderpartiet

1 849
87

Partiet De Kristne
Høyre

1 532

Totalt antall partifordelte stemmesedler

7 594

B2.1.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.1.1) 0g foreløpig opptelling (B2.1.2) og evt. andre forhold)
Tvilsomme sedler- stemt på parti som ikke stiller liste, eller krysset av for flere partier.

82.2 Opptatt etter kl. 17.00 dagen etter valgdagen (lagt til side og sent innkomne)
82.2.1 Behandlede sent innkomne forhandsstemmesedler
Kryss i manntall
Godkjente

Ant. sedler

201

Blanke

5

Tvilsomme

4

Total antall sent innkomne forhndsstemmesedler
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B2.2.2 Partifordelte sent innkomne forhandsstemmesedler
Parti

Antall

Venstre

17

Kristelig Folkeparti

24

SV - Sosialistisk Venstreparti

29

Liberalistene

0

Fremskrittspartiet

14

Senterpartiet

7

Karmøylista

1

Rødt

6

Miljøpartiet De Grønne

37

Arbeiderpartiet

25

Partiet De Kristne

2

Høyre

39

Totalt antall partifordelte stemmesedler

201

B2.2.3 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (B2.2.1) og foreløpig opptelling (B2.2.2) og evt. andre forhold)
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C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
C1 Oversikt over stemmer mottatt i alle kretser

Stemmekrets

Sted for forelopig
opptelling

Opptalte stemmer

Kryss i manntall
Søndag

Mandag

Stemmesedler I
umne

I sarskilt
omslag

I beredskapsomslag

Skudeneshavn

I kretsen

0

1 573

1 562

0

0

Åkrehamn

I kretsen

0

2 387

2 372

2

0

Veavågen

I kretsen

0

1 048

1 046

2

0

Kopervik

I kretsen

0

2 235

2 224

Avaldsnes

I kretsen

0

1 420

1 415

Torvastad

I kretsen

0

1170

1 169

Norheim

I kretsen

0

2 235

2 217

4

0

0

12 068

12005

10

0

Sum

0

0

0
0

12 068

Sum

C2 Foreløpig opptelling hos stemmestyrene
C2.1 Antall valgtingsstemmesedler

i urne
Kryss i manntall

11 889

Godkjente
Blanke

106

Tvilsomme

Total antall valgtingstemmesedler

Ant. sedler

10
i urne

12 068

12005

C2.2 Partifordelte Valgtingsstemmesedler
Antall

Parti

234

Venstre

1 361

Kristelig Folkeparti
SV - Sosialistisk Venstreparti

467

Liberalistene

40

Fremskrittspartiet

1 466

Senterpartiet

1 011

Karmøylista

1 623

Rødt

159

Miljøpartiet De Grønne

364
2 792

Arbeiderpartiet
Partiet De Kristne

140

Høyre

2 232

11 889

Totalt antall partifordelte stemmesedler

10.09.2019 18:05:45

Valgprotokoll for valgstyret

Side8

C2.3 Merknad fra stemmestyret
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C2.1) og foreløpig opptelling og evt. andre forhold)

Skudeneshavn - valgtingsstemmer ordinære:
Flere valgte ikke stemme på kommunestyrevalget, men kun på fylkestinget

a

Åkrehamn a

valgtingsstemmer ordinære:

Veavågen - valgtingsstemmer ordinære:
Velgerne stemte ikke begge valg
Kopervik - valgtingsstemmer ordinære:
Kommune og fylkesvalg. AIie stemmer ikke på begge valg.
Avaldsnes - valgtingsstemmer ordinære:
Tvilsom stemmeseddel var uten stempel. Har antakelig lagt inni en annen. Ikke alle stemte i
kommunestyrevalget.
Torvastad - valgtingsstemmer ordinære:
Vi vet vi hadde 1 som stemte kun på Fylkestingsvalget.
Norheim - valgtingsstemmer ordinære:
Flere velgere som kun stemte ved et valg.

Cl Stemmegivninger - valgting
C3.1 Stemmegivning i særskilt omslag
Godkjente

0

Forkastet

10

Total antall stemmegivninger i særskilt omslag

10

C3.2 Forkastede stemmegivninger i særskilt omslag
10

Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)
Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme $10-2(1) c)

0
10

Total antall forkastede stemmegivninger
C3.3 Stemmegivninger i beredskapskonvolutt
Godkjente

0

Forkastet

0

Total antall stemmegivninger i beredskapskonvolutt

0

C3.4 Forkastede stemmegivninger i beredskapskonvolutt
Velger ikke i kommunens manntall §10-2(1) a)

0

Velger hadde forhåndsstemt/avgitt allerede godkjent stemme §10-2(1) c)

0

Total antall forkastede stemmegivninger

0

10.09.2019 18:05:45

Valgprotokoll for valgstyret

Side9

C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret
C4.1 - C4.3 Valgtingsstemmesedler i urne
Foreløpig opptelling av valgtingsstemmesedler er foretatt hos stemmestyrene

C4.4 Antall stemmesedler i særskilt omslag
Kryss i manntall

Ant. sedler

Godkjente

0

Blanke

0

Tvilsomme

0

Total antall stemmesedler i særskilt omslag

0

0

C4.5 Partifordelte stemmesedler i særskilt omslag
Parti

Antall

Venstre

0

Kristelig Folkeparti

0

SV - Sosialistisk Venstreparti

0

Liberalistene

0

Fremskrittspartiet

0

Senterpartiet

0

Karmøylista

0

Rødt

0

Miljøpartiet De Grønne

0

Arbeiderpartiet

0

Partiet De Kristne

0

Høyre

0

Totalt antall partifordelte stemmesedler

0

C4.6 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.4) og foreløpig opptelling (C4.5) og evt. andre forhold)
Ingen av stemmegivningene i særskilt omslag var å finne i kommunens manntall.
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C4. 7 Antall stemmesedler i beredskapskonvolutt
Kryss i manntall

Ant. sedler

Godkjente

0

Blanke

0

Tvilsomme

0

Total antall stemmesedler i beredskapskonvolutt

0

0

C4.8 Partifordelte stemmesedler i beredskapskonvolutt
Parti

Antall

Venstre

0

Kristelig Folkeparti

0

SV - Sosialistisk Venstreparti

0

Liberalistene

0

Fremskrittspartiet

0

Senterpartiet

0

Karmøylista

0

Rødt

0

Miljøpartiet De Grønne

0

Arbeiderpartiet

0

Partiet De Kristne

0

Høyre

0

Totalt antall partifordelte stemmesedler

0

C4.9 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom kryss i manntall (C4.7) og foreløpig opptelling (C4.8) og evt. andre forhold)
Ingen beredskapsstemmer.
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D Endelig opptelling
D1 Forhåndsstemmer
D1 .1 Opptalte forhandsstemmesedler
Type

Godkjente

Opptalt minst fire timer før valglokalet stenger

Opptalt etter kl. 17.00 dagen etter valgdagen
Total antall opptalte forhandsstemmesedler

Blanke

Forkastet

Total

7 571

57

201

5

4

210

7 772

62

33

7 867

29

7 657

D1 .2 Forkastede forhandsstemmesedler
Startet senest 4 timer før
valglokalene stenger

Type forkastelse

Opptalt etter stenging

11

0

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)

0

0

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1)

1

0

Partiet eller gruppen stiller ikke liste 10-3(1) d)

17

4

Totalt antall forkastede stemmesedler

29

4

Seddelen manglet off. stempel § 10-3( 1) a)

D1 .3 Godkjente forhandsstemmesedler fordelt på parti
Parti

Endelig

Venstre

166

Kristelig Folkeparti

740

SV- Sosialistisk Venstreparti

388

Liberalistene

42

Fremskrittspartiet

971

Senterpartiet

540

Karmøylista

971

Rødt

114

Miljøpartiet De Grønne

309

Arbeiderpartiet

1 872

Partiet De Kristne

89

Hayre

1 570

Totalt antall partifordelte stemmesedler

7 772
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D1.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhandsstemmesedler
Parti

Avvik

Foreløpig

Endelig

Venstre

167

166

-1

Kristelig Folkeparti

739

740

1

SV- Sosialistisk Venstreparti

388

388

0

42

42

0

Fremskrittspartiet

977

971

-6

Senterpartiet

540

540

0

Karmøylista

985

971

-14

Rødt

114

114

0

Miljøpartiet De Grønne

309

309

0

1 874

1 872

-2

89

89

0

Høyre

1 571

1 570

-1

Totalt antall partifordelte stemmesedler

7 795

7772

-23

Liberalistene

Arbeiderpartiet
Partiet De Kristne

D1.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer.)

Hele kommunen Ingen avvik.

sent innkomne/lagt til side:

Hele kommunen - forhåndsstemmer ordinære:
Avvik skyldes feiltelling ved manuell foreløpig opptelling. Manuell kontrolltelling og maskinell kontrolltelling
viser resultat 970 for Karmøylista.

D2 Valgtingsstemmer
D2.1 Opptalte valgtingsstemmesedler
Type

Godkjente

Total

Forkastet

Blanke

11 910

119

9

12 038

Særskilt

0

0

0

0

Beredskap

0

0

0

0

11 910

119

9

12 038

Ordinære

Total antall opptalte valgtingsstemmesedler
D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler
Type forkastelse

Ordinære

Særskilt

Beredskap

Total

Seddelen manglet off. stempel §10-3(1) a)

6

0

0

6

Det fremgår ikke hvilket valg stemmeseddelen gjelder §10-3(1) b)

0

0

0

0

Det fremgår ikke hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på §10-3(1) c)

0

0

0

0

Partiet eller gruppen stiller ikke liste §10-3(1) d)

3

0

0

3

Totalt forkastede stemmesedler

9

0

0

9
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D2.3 Godkjente valgtingsstemmesedler fordelt på parti
Parti

Endelig

Venstre

235
1 367

Kristelig Folkeparti
SV - Sosialistisk Venstreparti

467

Liberalistene

40

Fremskrittspartiet

1 471

Senterpartiet

1 013

Karmøylista

1 623

Rødt

160

Miljøpartiet De Grønne

364

Arbeiderpartiet

2 794
140

Partiet De Kristne
Høyre

2 236

Totalt antall partifordelte stemmesedler

11 910

D2.4 Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler
Parti

Foreløpig

Venstre

Endelig

Avvik

234

235

4

1 361

1 367

6

467

467

0

40

40

0

Fremskrittspartiet

1 466

1 471

5

Senterpartiet

1 011

1 013

2

Karmøylista

1 623

1 623

0

Rødt

159

160

4

Miljøpartiet De Grønne

364

364

0

2 792

2 794

2

140

140

0

2 232

2 236

4

11 889

11 910

21

Kristelig Folkeparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Liberalistene

Arbeiderpartiet
Partiet De Kristne
Høyre
Totalt antall partifordelte stemmesedler
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D2.5 Merknad
(Årsak til evt. differanse mellom foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer)

Hele kommunen - stemmer i særskilt omslag:
Ingen av stemmegivningene i særskilt omslag var å finne i kommunens manntall.
Hele kommunen - stemmer i beredskapskonvolutt:
Ingen beredskapsstemmer.
Skudeneshavn - valgtingsstemmer
Manuelle feiltellinger.

ordinære:

Åkrehamn - valgtingsstemmer ordinære:
Manuell feiltelling
Veavagen - valgtingsstemmer ordinære:
Manuell feiltelling.
Kopervik - valgtingsstemmer ordinære:
manuell feiltelling
Avaldsnes - valgtingsstemmer
Manuell feiltelling.

ordinære:

Norheim - valgtingsstemmer ordinære:
Manuell feiltelling

D3 Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti
Parti

Forhånd

Valgting

Total

Venstre

166

235

401

Kristelig Folkeparti

740

1 367

2107

SV- Sosialistisk Venstreparti

388

467

855

42

40

82

Fremskrittspartiet

971

1 471

2 442

Senterpartiet

540

1 013

1 553

Karmøylista

971

1 623

2 594

Rødt

114

160

274

Miljøpartiet De Grønne

309

364

673

1 872

2 794

4 666

89

140

229

Liberalistene

Arbeiderpartiet
Partiet De Kristne
Høyre

1 570

2236

3 806

Totalt antall partifordelte stemmesedler

7772

11 910

19 682
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E Valgoppgjør
E1 Mandatfordeling
E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene
Venstre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 401 x 45
Slengere:

18045

Mottatt:

353

Avgitt:

239

Listestemmetall:

18159

1. div

1.4

12 970,714286

2. div

3.0

6 053,000000

3. div

5.0

3 631 ,800000

4. div

7.0

2 594, 142857

5. div

9.0

2 017,666667

6. div

11.0

1 650,818182

7. div

13.0

1 396,846154

8. div

15.0

1 210,600000

9. div

17.0

1 068,176471

10. div

19.0

955,736842

11. div

21.0

864,714286

12. div

23.0

789,521739

13. div

25.0

726,360000

14. div

27.0

672,555556

15. div

29.0

626,172414

16. div

31.0

585,774194

17. div

33.0

550,272727

18. div

35.0

518,828571

19. div

37.0

490,783784

20. div

39.0

465,615385

Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2107 x 45

94815

Mottatt:

1483

Avgitt:

1524

Slengere:
Listestemmetall:

94774

1. div

1.4

67 695,714286

2. div

3.0

31 591,333333

3. div

5.0

18 954,800000

4. div

7.0

13 539, 142857

5. div

9.0

10 530,444444

6. div

11.0

8 615,818182

7. div

13.0

7 290,307692
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8. div

15.0

6 318,266667

9. div

17.0

5 574,941176

10. div

19.0

4 988,105263

11. div

21.0

4 513,047619

12. div

23.0

4 120,608696

13. div

25.0

3 790,960000

14. div

27.0

3 510,148148

15. div

29.0

3 268,068966

16. div

31.0

3 057,225806

17. div

33.0

2 871,939394

18. div

35.0

2 707,828571

19. div

37.0

2 561,459459

20. div

39.0

2 430,102564

21. div

41.0

2 311,560976

22. div

43.0

2 204,046512

23. div

45.0

2 106,088889

24. div

47.0

2 016,468085

25. div

49.0

1 934,163265

26. div

51.0

1 858,313725

27. div

53.0

1 788,188679

28. div

55.0

1 723, 163636

29. div

57.0

1 662,701754

30. div

59.0

1 606,338983

31. div

61.0

1 553,672131

32. div

63.0

1 504,349206

33. div

65.0

1 458,061538

34. div

67.0

1 414,537313

35. div

69.0

1 373,536232

36. div

71.0

1 334,845070

37. div

73.0

1 298,273973

38. div

75.0

1 263,653333

SV - Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 855 x 45
Slengere:

38475

Mottatt:

592

Avgitt:

524
38543

Listestemmetall:
1. div

1.4

27 530,714286

2. div

3.0

12 847,666667

3.div

5.0

7 708,600000

4.div

7.0

5 506,142857

5.div

9.0

4 282,555556

6. div

11.0

3 503,909091
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7. div

13.0

2 964,846154

8. div

15.0

2 569,533333

9. div

17.0

2 267,235294

10. div

19.0

2 028,578947

11. div

21.0

1 835,380952

12. div

23.0

1 675,782609

13. div

25.0

1 541,720000

14. div

27.0

1 427,518519

15. div

29.0

1 329,068966

16. div

31.0

1 243,322581

17. div

33.0

1 167,969697

18. div

35.0

1 101,228571

19. div

37.0

1 041,702703

20. div

39.0

988,282051

21. div

41.0

940,073171

22. div

43.0

896,348837

23. div

45.0

856,511111

24. div

47.0

820,063830

25. div

49.0

786,591837

26. div

51.0

755,745098

27. div

53.0

727,226415

28. div

55.0

700,781818

29. div

57.0

676,192982

30. div

59.0

653,271186

31. div

61.0

631,852459

32. div

63.0

611,793651

33. div

65.0

592,969231

34. div

67.0

575,268657

35. div

69.0

558,594203

36. div

71.0

542,859155

37. div

73.0

527,986301

38. div

75.0

513,906667

39. div

77.0

500,558442

40. div

79.0

487,886076

41. div

81.0

475,839506

42. div

83.0

464,373494

43. div

85.0

453,447059

44. div

87.0

443,022989

45. div

89.0

433,067416

46. div

91.0

423,549451

47. div

93.0

414,440860

48. div

95.0

405,715789
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Liberalistene
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 82x 45
Slengere:

3690

Mottatt:

21

Avgitt:

14

Listestemmetall:

3697

1. div

1.4

2 640,714286

2. div

3.0

1 232,333333

3. div

5.0

739,400000

4. div

7.0

528,142857

5. div

9.0

410,777778

6. div

11.0

336,090909

7. div

13.0

284,384615

8. div

15.0

246,466667

Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2442 x 45
Slengere:

109890

Mottatt:

621

Avgitt:

692

Listestemmetall:

109819

1. div

1.4

78 442, 142857

2. div

3.0

36 606,333333

3. div

5.0

21 963,800000

4. div

7.0

15 688,428571

5. div

9.0

12 202, 111111

6. div

11.0

9 983,545455

7. div

13.0

8 447,615385

8. div

15.0

7 321,266667

9. div

17.0

6 459,941176

10. div

19.0

5 779,947368

11. div

21.0

5 229,476190

12. div

23.0

4 774,739130

13. div

25.0

4 392,760000

14. div

27.0

4 067,370370

15. div

29.0

3 786,862069

16. div

31.0

3 542,548387

17. div

33.0

3 327,848485

18. div

35.0

3 137,685714

19. div

37.0

2 968,081081

20. div

39.0

2 815,871795

21. div

41.0

2 678,512195

22. div

43.0

2 553,930233

23. div

45.0

2 440,422222
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24. div

47.0

2 336,574468

25. div

49.0

2 241,204082

26. div

51.0

2 153,313725

27. div

53.0

2 072,056604

28. div

55.0

1 996,709091

29. div

57.0

1 926,649123

30. div

59.0

1 861,338983

31. div

61.0

1 800,311475

32. div

63.0

1 743,158730

33. div

65.0

1 689,523077

34. div

67.0

1 639,089552

35. div

69.0

1 591,579710

36. div

71.0

1 546,746479

37. div

73.0

1 504,369863

38. div

75.0

1 464,253333

39. div

77.0

1 426,220779

40. div

79.0

1 390,113924

Senterpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 1553 x 45
Slengere:

69885

Mottatt:

1191

Avgitt:

749

Listestemmetall:

70327

1. div

1.4

50 233,571429

2. div

3.0

23 442,333333

3. div

5.0

14 065,400000

4. div

7.0

10 046,714286

5. div

9.0

7 814,111111

6. div

11.0

6 393,363636

7.div

13.0

5 409,769231

8.div

15.0

4 688,466667

9.div

17.0

4 136,882353

10. div

19.0

3 701,421053

11. div

21.0

3 348,904762

12. div

23.0

3 057,695652

13. div

25.0

2 813,080000

14. div

27.0

2 604,703704

15. div

29.0

2 425,068966

16. div

31.0

2 268,612903

17. div

33.0

2131,121212

18. div

35.0

2 009,342857

19. div

37.0

1 900,729730

20. div

39.0

1 803,256410
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21. div

41.0

1 715,292683

22. div

43.0

1 635,511628

23. div

45.0

1 562,822222

24. div

47.0

1 496,319149

25. div

49.0

1 435,244898

26. div

51.0

1 378,960784

27. div

53.0

1 326,924528

28. div

55.0

1 278,672727

29. div

57.0

1 233,807018

30. div

59.0

1 191,983051

31. div

61.0

1 152,901639

32. div

63.0

1 116,301587

33. div

65.0

1 081,953846

34. div

67.0

1 049,656716

35. div

69.0

1 019,231884

36. div

71.0

990,521127

37. div

73.0

963,383562

38. div

75.0

937,693333

39. div

77.0

913,337662

40. div

79.0

890,215190

41. div

81.0

868,234568

42. div

83.0

847,313253

43. div

85.0

827,376471

44. div

87.0

808,356322

45. div

89.0

790,191011

Karmøylista
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 2594 x 45
Slengere:

116730

Mottatt:

1403

Avgitt:

1572

Listestemmetall:

116561

1. div

1.4

83 257,857143

2. div

3.0

38 853,666667

3. div

5.0

23 312,200000

4. div

7.0

16 651,571429

5. div

9.0

12 951,222222

6. div

11.0

10 596,454545

7. div

13.0

8 966,230769

8. div

15.0

7 770,733333

9.div

17.0

6 856,529412

10. div

19.0

6 134,789474

11. div

21.0

5 550,523810

12. div

23.0

5 067,869565
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13. div

25.0

4 662,440000

14. div

27.0

4 317,074074

15. div

29.0

4 019,344828

16. div

31.0

3 760,032258

17. div

33.0

3 532,151515

18. div

35.0

3 330,314286

19. div

37.0

3 150,297297

20. div

39.0

2 988,743590

21. div

41.0

2 842,951220

22. div

43.0

2 710,720930

23. div

45.0

2 590,244444

24. div

47.0

2 480,021277

25. div

49.0

2 378,795918

26. div

51.0

2 285,509804

27. div

53.0

2 199,264151

28. div

55.0

2 119,290909

29. div

57.0

2 044,929825

30. div

59.0

1 975,610169

31. div

61.0

1 910,836066

32. div

63.0

1 850,174603

33.div

65.0

1 793,246154

34. div

67.0

1 739,716418

35. div

69.0

1 689,289855

36. div

71.0

1 641, 704225

Rødt
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 274 x 45

12330

Mottatt:

164

Slengere:
Avgitt:

71

Listestemmetall:

12423

1. div

1.4

8 873,571429

2. div

3.0

4 141,000000

3. div

5.0

2 484,600000

4. div

7.0

1 774,714286

5. div

9.0

1 380,333333

6.div

11.0

1 129,363636

7. div

13.0

955,615385

8. div

15.0

828,200000

9. div

17.0

730,764706

10. div

19.0

653,842105

11. div

21.0

591,571429

12. div

23.0

540,130435
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Miljøpartiet De Grønne
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 673 x 45
Slengere:

30285

Mottatt:

320

Avgitt:

353

Listestemmetall:

30252

1. div

1.4

21 608,571429

2. div

3.0

10 084,000000

3. div

5.0

6 050,400000

4. div

7.0

4 321,714286

5. div

9.0

3 361,333333

6. div

11.0

2 750,181818

7. div

13.0

2 327,076923

8. div

15.0

2 016,800000

9. div

17.0

1 779,529412

10. div

19.0

1 592,210526

11. div

21.0

1 440,571429

12. div

23.0

1 315,304348

13. div

25.0

1 210,080000

14. div

27.0

1 120,444444

15. div

29.0

1 043,172414

16. div

31.0

975,870968

17. div

33.0

916,727273

18. div

35.0

864,342857

19. div

37.0

817,621622

20. div

39.0

775,692308

Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 4666 x 45
Slengere:

209970

Mottatt:

1829

Avgitt:

2310

Listestemmetall:

209489

1. div

1.4

149 635,000000

2. div

3.0

69 829,666667

3. div

5.0

41 897,800000

4. div

7.0

29 927,000000

5. div

9.0

23 276,555556

6. div

11.0

19 044,454545

7. div

13.0

16 114,538462

8. div

15.0

13 965,933333

9. div

17.0

12 322,882353
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.

10. div

19.0

11 025, 736842

11. div

21.0

9 975,666667

12. div

23.0

9 108,217391

13. div

25.0

8 379,560000

14. div

27.0

7 758,851852

15. div

29.0

7 223,758621

16, div

31.0

6 757,709677

17. div

33.0

6 348,151515

18. div

35.0

5 985,400000

19. div

37.0

5 661,864865

20. div

39.0

5 371,512821

21. div

41.0

5 109,487805

22. div

43.0

4 871,837209

23. div

45.0

4 655,311111

24. div

47.0

4 457,212766

25. div

49.0

4 275,285714

26. div

51.0

4 107,627451

27. div

53.0

3 952,622642

28. div

55.0

3 808,890909

29. div

57.0

3 675,245614

30. div

59.0

3 550,661017

31. div

61.0

3 434,245902

32. div

63.0

3 325,222222

33. div

65.0

3 222,907692

34. div

67.0

3 126,701493

35. div

69.0

3 036,072464

36. div

71.0

2 950,549296

37. div

73.0

2 869,712329

38. div

75.0

2 793,186667

39. div

77.0

2 720,636364

40. div

79.0

2 651,759494

41. div

81.0

2 586,283951

42. div

83.0

2 523,963855

43. div

85.0

2 464,576471

44. div

87.0

2 407,919540

45. div

89.0

2 353,808989

46. div

91.0

2 302,076923

47. div

93.0

2 252,569892

48. div

95.0

2 205, 147368

49. div

97.0

2 159,680412

50. div

99.0

2 116,050505

51. div

101.0

2 074, 148515
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Partiet De Kristne
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 229 x 45
Slengere:

10305

Mottatt:

15

Avgitt:

48

Listestemmetall:

10272

1. div

1.4

7 337,142857

2. div

3.0

3 424,000000

3. div

5.0

2 054,400000

4. div

7.0

1 467,428571

5. div

9.0

1 141,333333

6. div

11.0

933,818182

7. div

13.0

790,153846

Høyre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 3806 x 45
Slengere:

171270

Mottatt:

2241

Avgitt:

2137

Listestemmetall:

171374

1. div

1.4

122 410,000000

2. div

3.0

57 124,666667

3. div

5.0

34 274,800000

4. div

7.0

24 482,000000

5. div

9.0

19 041,555556

6. div

11.0

15 579,454545

7.div

13.0

13 182,615385

8. div

15.0

11 424,933333

9. div

17.0

10 080,823529

10. div

19.0

9 019,684211

11. div

21.0

8 160,666667

12. div

23.0

7 451,043478

13. div

25.0

6 854,960000

14. div

27.0

6 347,185185

15. div

29.0

5 909,448276

16. div

31.0

5 528, 193548

17. div

33.0

5 193,151515

18. div

35.0

4 896,400000

19. div

37.0

4 631,729730

20. div

39.0

4 394,205128

21. div

41.0

4 179,853659

22. div

43.0

3 985,441860

23. div

45.0

3 808,311111

24. div

47.0

3 646,255319
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25. div

49.0

3 497,428571

26. div

51.0

3 360,274510

27. div

53.0

3 233,471698

28. div

55.0

3 115,890909

29. div

57.0

3 006,561404

30. div

59.0

2 904,644068

31. div

61.0

2 809,409836

32. div

63.0

2 720,222222

33. div

65.0

2 636,523077

34. div

67.0

2 557,820896

35. div

69.0

2 483,681159

36. div

71.0

2 413,718310

37. div

73.0

2 347,589041

38. div

75.0

2 284,986667

39. div

77.0

2 225,636364

40. div

79.0

2169,291139

41. div

81.0

2 115,728395
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Mandatene ble fordelt som følger:
Mandat nr.:

Kvotient:

Parti:

1

Arbeiderpartiet

149 635,000000

2

Høyre

122 410,000000

3

Karmøylista

83 257,857143

4

Fremskrittspartiet

78 442, 142857

5

Arbeiderpartiet

69 829,666667

6

Kristelig Folkeparti

67 695,714286

7

Høyre

57 124,666667

8

Senterpartiet

50 233,571429

9

Arbeiderpartiet

41 897 ,800000

10

Karmøylista

38 853,666667

11

Fremskrittspartiet

36 606,333333

12

Høyre

34 274,800000

13

Kristelig Folkeparti

31 591,333333

14

Arbeiderpartiet

29 927,000000

15

SV - Sosialistisk Venstreparti

27 530,714286

16

Høyre

24 482,000000

17

Senterpartiet

23 442,333333

18

Karmøylista

23 312,200000

19

Arbeiderpartiet

23 276,555556

20

Fremskrittspartiet

21 963,800000

21

Miljøpartiet De Grønne

21 608,571429

22

Arbeiderpartiet

19 044,454545

23

Høyre

19 041,555556

24

Kristelig Folkeparti

18 954,800000

25

Karmøylista

16 651,571429

26

Arbeiderpartiet

16 114,538462

27

Fremskrittspartiet

15 688,428571

28

Høyre

15 579,454545

29

Senterpartiet

14 065,400000

30

Arbeiderpartiet

13 965,933333

31

Kristelig Folkeparti

13 539,142857

32

Høyre

13 182,615385

33

Venstre

12 970,714286

34

Karmøylista

12 951,222222

35

SV - Sosialistisk Venstreparti

12 847,666667

36

Arbeiderpartiet

12 322,882353

37

Fremskrittspartiet

12 202, 111111
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Mandat nr.:

Parti:

Kvotient:

38

Høyre

11 424,933333

39

Arbeiderpartiet

11 025,736842

40

Karmøylista

10 596,454545

41

Kristelig Folkeparti

10 530,444444

42

Miljøpartiet De Grønne

10 084,000000

43

Høyre

10 080,823529

44

Senterpartiet

10 046,714286

45

Fremskrittspartiet
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E2 Kandidatkåring
E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer
Valglistens navn: Venstre
Antall stemmesedler:; 401
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Asbjørn Eik-Nes

**

100,25

65,00

70,00

235,25

2

Øivind-Andreas Kolstø

*

100,25

56,00

45,00

201,25

2

10

Solrun Gjerdevik

f

0,00

32,00

37,00

69,00

3

20

Magnar Jordaen

*

0,00

22,00

33,00

55,00

4

4

Ingvald Frøyland Dahl

*

0,00

16,00

20,00

36,00

5

12

Hallgeir Hauge

0,00

16,00

17,00

33,00

6

3

Elias Oddvar Andersson

0,00

13,00

19,00

32,00

7

11

Salvi Gressg&rd

0,00

17,00

11,00

28,00

8

9

Tor Gismarvik

0,00

12,00

15,00

27,00

9

15

Signe Marie Lie

0,00

13,00

14,00

27,00

10

47

Ståle Roness

0,00

12,00

11,00

23,00

11

19

Hallvard Alfred Totland

0,00

11,00

12,00

23,00

12

5

Elin Dagmar Danielsen

0,00

15,00

7,00

22,00

13

18

Tor Dagfinn Tendeland

0,00

9,00

9,00

18,00

14

16

Bodil Schjelderup Netland

0,00

8,00

9,00

17,00

15

6

Jøren Ferkingstad

0,00

9,00

5,00

14,00

16

7

Alexander Fjell

0,00

7,00

4,00

11,00

17

8

Terje Steinar Fjell

0,00

5,00

5,00

10,00

18

13

Frode Jørgensen

0,00

7,00

3,00

10,00

19

14

Karl Erik Lie

0,00

3,00

7,00

10,00

20

Valglistens navn: Kristelig Folkeparti
Antall stemmesedler: 2107
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Alf Magne Grindhaug

2

May Synnøve Rygh
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**

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

526,75

465,00

274,00

1 265,75

526,75

390,00

188,00

1104,75
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Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

3

Josefine Anna Halvorsen

lee

31

Johnny Stangeland

26

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

526,75

164,00

35,00

725,75

3

kl

0,00

258,00

151,00

409,00

4

Mads Pedersen

keel

0,00

284,00

120,00

404,00

5

12

Yngve Eriksen

it

0,00

223,00

144,00

367,00

6

4

Merete Hsto Albertsen

le

0,00

178,00

65,00

243,00

7

24

Josef Malvin Nilsen

*

0,00

164,00

58,00

222,00

8

23

Jostein Myklebust

le

0,00

150,00

24,00

174,00

9

5

Kåre Bakkevold

l

0,00

125,00

44,00

169,00

10

17

Mirijam Anensen Jakobsen

k

0,00

134,00

25,00

159,00

11

19

Sigve Medhaug

k

0,00

125,00

26,00

151,00

12

29

Alf Olav Rossland

*

0,00

103,00

32,00

135,00

13

10

Lars Petter Brathammer

0,00

101,00

26,00

127,00

14

16

Hein Ove Ferkingstad
Hereid

0,00

98,00

26,00

124,00

15

30

Willy Rygh

0,00

98,00

24,00

122,00

16

34

Erle Mirjam Toskedal

0,00

90,00

26,00

116,00

17

6

Moyfrid Jorunn Byrkjeland

0,00

62,00

28,00

90,00

18

7

Sven Bendlin

0,00

64,00

13,00

77,00

19

8

Anne Bendlin

0,00

65,00

9,00

74,00

20

38

Maryon Østhus

0,00

61,00

12,00

73,00

21

14

Mari Andrea Austad Nes

0,00

58,00

14,00

72,00

22

33

Svein Åge Susor!

0,00

60,00

7,00

67,00

23

11

Aleksander Hoås Brobak

0,00

51,00

7,00

58,00

24

36

Trygve Utvik

0,00

45,00

12,00

57,00

25

22

John Roger Midtun

0,00

40,00

16,00

56,00

26

9

ø

Nils Johannes Bowitzarden

0,00

45,00

9,00

54,00

27

21

Svein David Medhaug

0,00

41,00

11,00

52,00

28

28

Leila Rikstad

0,00

45,00

4,00

49,00

29

27

Fernando Luiz Rodrigues
Ramos

0,00

40,00

7,00

47,00

30

35

Torunn Tvedt

0,00

39,00

3,00

42,00

31

13

Eli Synnøve Gåsland

0,00

32,00

9,00

41,00

32

25

Lars Gunnar Oma

0,00

32,00

8,00

40,00

33

18

Leif Langåker

0,00

32,00

7,00

39,00

34

20

Sunniva Gustavsen
Medhau

0,00

30,00

8,00

38,00

35

32

Tommy Stokka

0,00

21,00

2,00

23,00

36

15

Bjørn Egil Hatteland

0,00

11,00

6,00

17,00

37
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Nr.

37

Representantens navn

Stemmetillegg

Olga Vasytchenko

0,00

Personstemmer

Slengere

14,00

3,00

Rettelser totalt

17,00

Ny rangering

38

Valglistens navn: SV- Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler: 855
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Stemmetillegg

Representantens navn

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Odd Magne Hansen

leek

213,75

166,00

100,00

479,75

2

Marianne Sol Levinsen

lek

213,75

169,00

91,00

473,75

2

3

Hilde Karine Slotnes

i

0,00

76,00

46,00

122,00

3

8

Oddmund Paulsen

*

0,00

39,00

31,00

70,00

4

5

Liv Mette Strømme

le

0,00

37,00

23,00

60,00

5

20

Nina Lønning Førland

kt

0,00

38,00

22,00

60,00

6

40

Geir Allan Stava

f

0,00

40,00

12,00

52,00

7

27

Monika Kvilhaugsvik

0,00

32,00

11,00

43,00

8

34

Ståle Pedersen

0,00

23,00

20,00

43,00

9

14

Per Drevland

0,00

26,00

15,00

41,00

10

10

Sten Frode Kristoffersen

0,00

13,00

26,00

39,00

11

31

Hege Mæhle

0,00

30,00

9,00

39,00

12

21

Bjorg Hatlegjerde

0,00

22,00

16,00

38,00

13

6

Ole Marius Saltvik

0,00

22,00

15,00

37,00

14

7

Mirjam Bjerkenes

0,00

25,00

11,00

36,00

15

9

Anne Beth Tofte

0,00

27,00

8,00

35,00

16

23

Anne Helle

0,00

24,00

11,00

35,00

17

30

Kari Myrå

0,00

27,00

6,00

33,00

18

47

Borghild Tønnesen

0,00

21,00

12,00

33,00

19

15

Sten Tore Dybdahl

0,00

22,00

10,00

32,00

20

12

Hege Aserud Berland

0,00

17,00

12,00

29,00

21

17

Elsa Lovise Erland

0,00

21,00

7,00

28,00

22

19

Sissel Førde

0,00

23,00

5,00

28,00

23

13

Celine Bjørkeli

0,00

23,00

4,00

27,00

24

4

John Terje Nordskog

0,00

17,00

9,00

26,00

25

48

Fredrik Tønnesen

0,00

20,00

5,00

25,00

26

24

Kari Tove Jensen

0,00

22,00

2,00

24,00

27
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Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

37

Berit Sandve

0,00

21,00

3,00

24,00

28

18

John Ferkingstad

0,00

19,00

4,00

23,00

29

29

Ragna Meland

0,00

13,00

7,00

20,00

30

39

Ellen Sofie Skogland

0,00

13,00

5,00

18,00

31

16

Jan Magne Ellingsen

0,00

9,00

7,00

16,00

32

45

Ole Steffen Thorsen

0,00

7,00

9,00

16,00

33

36

Alf Joakim Rusnes

0,00

11,00

2,00

13,00

34

22

Christian Helgesen

0,00

10,00

2,00

12,00

35

32

Berit Olsen

0,00

11,00

1,00

12,00

36

42

Else Berit Støle

0,00

9,00

3,00

12,00

37

26

Helene Birkeland
Kle estø

0,00

9,00

2,00

11,00

38

35

Sissel Paulsen

0,00

10,00

0,00

10,00

39

44

Maria Thorsen

0,00

9,00

1,00

10,00

40

25

Mihreteab Mussie Kidane

0,00

6,00

0,00

6,00

41

28

Knut Marthinussen

0,00

3,00

3,00

6,00

42

41

Kåre Jonny Stol

0,00

5,00

0,00

5,00

43

43

Zuhair Hussein Sweid

0,00

3,00

1,00

4,00

44

11

Armando Rivadulla Perez

0,00

2,00

1,00

3,00

45

46

Andor Ingolf Hansen
Tømmervik

0,00

1,00

2,00

3,00

46

33

Lars Ove Djupevik

0,00

0,00

0,00

0,00

47

38

Magnar Arnulf Simonsen

0,00

0,00

0,00

0,00

48

Valglistens navn: Liberalistene
Antall stemmesedler: 82
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Eirik Magnus Mjaseth

20,50

13,00

11,00

44,50

2

Ove Kobbeltvedt

20,50

10,00

3,00

33,50

2

6

Njål Magne Kristiansen

0,00

7,00

0,00

7,00

3

4

Tom Vestvik

0,00

3,00

3,00

6,00

4

0,00

5,00

1,00

6,00

5

0,00

4,00

1,00

5,00

6

0,00

3,00

1,00

4,00

7

7
5
3

Marielle Kvalheim
Thronsen
Glenn Joar Vester
Edvardsen
Daniel Djonne Lund
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Nr.

8

Representantens navn

Stemmetillegg

Simon Djønne Lund

0,00

Personstemmer

Slengere

3,00

Rettelser totalt

4,00

1,00

Ny rangering

8

Valglistens navn: Fremskrittspartiet
Antall stemmesedler: 2442
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Rune Midtun

ref

610,50

415,00

70,00

1 095,50

2

Einar Roald Endresen

**

610,50

196,00

61,00

867,50

2

3

Veronica Helen Ørpetvedt

**

610,50

137,00

40,00

787,50

3

Bente Thorsen

**

0,00

157,00

74,00

231,00

4

Bente B. Tjøsvoll

**

0,00

111,00

37,00

148,00

5

35

Øyvind Vaksdal

**

0,00

96,00

30,00

126,00

6

4

Geir Aarvik

*

0,00

89,00

24,00

113,00

7

10

Per Inge Sjurseth

*

0,00

87,00

19,00

106,00

8

11

Alexander Aarvik

*

0,00

80,00

14,00

94,00

9

36

Fredrik Kristoffersen
Vedo

*

0,00

63,00

23,00

86,00

10

6

Kenneth Lodden

*

0,00

62,00

15,00

77,00

11

19

Monika Håstø

*

0,00

59,00

17,00

76,00

12

7

Oddvar J. Aarvik

*

0,00

57,00

8,00

65,00

13

18

Bjorn Hundhammer

*

0,00

51,00

12,00

63,00

14

30

Kari Synnøve Hovden
Sandhåland

*

0,00

35,00

27,00

62,00

15

13

Rosella Verar Endresen

0,00

37,00

19,00

56,00

16

39

Svein Inge Austrheim

0,00

29,00

19,00

48,00

17

17

Grant G. Hinderaker

0,00

35,00

11,00

46,00

18

27

Kenneth Magnar Naley

0,00

43,00

2,00

45,00

19

26

Knut Jacob Medhaug

0,00

34,00

10,00

44,00

20

9

Oddbjørg Halsteindal

0,00

39,00

3,00

42,00

21

22

Nina Larsen

0,00

34,00

8,00

42,00

22

31

Elvira Kristin Svendsen

0,00

32,00

7,00

39,00

23

37

Arne M. Vikingstad

0,00

29,00

7,00

36,00

24

Øivind Choe Levinsen

0,00

33,00

2,00

35,00

25

25

Vilhelm Mannes

0,00

29,00

6,00

35,00

26

29

Kjell Ringdal

0,00

25,00

10,00

35,00

27

40
5

8
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Stemmetillegg

Representantens navn

Nr.

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

12

Hans Christian Arny

0,00

33,00

1,00

34,00

28

21

Jan Kristoffersen

0,00

31,00

2,00

33,00

29

34

Tommy Tsui

0,00

25,00

8,00

33,00

30

16

Paul A. Hansen

0,00

20,00

12,00

32,00

31

20

Ronny Instebo

0,00

28,00

3,00

31,00

32

0,00

29,00

2,00

31,00

33

0,00

24,00

2,00

26,00

34

0,00

21,00

5,00

26,00

35

33
15
32

Anders Snørteland
Sørensen
Tove Laila Dahl
Guldbrandsen
Marianne Kvilhaug
Svendsen

38

Hans Sigurd Anensen

0,00

21,00

5,00

26,00

36

14

Rolf Fiskaaen

0,00

21,00

1,00

22,00

37

23

Sverre Lien

0,00

16,00

3,00

19,00

38

28

Ole Ravnsnes

0,00

17,00

2,00

19,00

39

24

Elin Lodden

0,00

15,00

0,00

15,00

40

Valglistens navn: Senterpartiet
Antall stemmesedler: 1553
Stemmetillegg på 25%

Stemmetillegg

Representantens navn

Nr.

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Tor Asle Grønningen

lei

0,00

421,00

293,00

714,00

4

Wenche Lindtner

elk

0,00

150,00

61,00

211,00

2

3

Jens Inge Ve

ii

0,00

63,00

110,00

173,00

3

5

Ragnar Vikshåland

rel

0,00

101,00

51,00

152,00

4

2

Marit Sandve Risdal

le

0,00

101,00

48,00

149,00

5

10

Anne Grete Hegerland
Nale

*

0,00

84,00

62,00

146,00

6

6

Olaug Vikingstad

f

0,00

103,00

32,00

135,00

7

7

Gunnar Amland

kt

0,00

47,00

68,00

115,00

8

43

Siv Elin Walland Ve

*

0,00

33,00

69,00

102,00

9

11

rjan

l

0,00

43,00

53,00

96,00

10

26

Karl Magnus Kirkhus

k

0,00

47,00

40,00

87,00

11

Fjellkarstad

9

Bjørn Bruaset

0,00

63,00

18,00

81,00

12

14

Marianne Skeie Callaghan

0,00

55,00

26,00

81,00

13

24

Jan Magnus Hillesland

0,00

58,00

17,00

75,00

14

20

Elsa Normann Gramstad

0,00

32,00

39,00

71,00

15
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Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

31

Erlend Kvinnesland

0,00

55,00

11,00

66,00

16

8

Glynis Ramsay
Kristoffersen

0,00

41,00

16,00

57,00

17

12

Helga Engelina Alvsvåg

0,00

36,00

9,00

45,00

18

18

Arstein Ekholdt Gilje

0,00

36,00

9,00

45,00

19

19

Ase Karin Gilje

0,00

37,00

8,00

45,00

20

25

Nils Magne Jakobsen

0,00

23,00

20,00

43,00

21

16

Olaug Stava Farbu

0,00

26,00

12,00

38,00

22

32

John Lindtner

0,00

30,00

6,00

36,00

23

21

Lars Geir Haga

0,00

22,00

13,00

35,00

24

15

Rebekka Dickson

0,00

25,00

8,00

33,00

25

28

Karstein Kvalevg

0,00

24,00

9,00

33,00

26

30

Tron Johan Kristiansen

0,00

27,00

6,00

33,00

27

39

Knut Sandve

0,00

19,00

12,00

31,00

28

17

Jane Vold Fosen

0,00

18,00

11,00

29,00

29

35

Odny Marie Opsal

0,00

20,00

7,00

27,00

30

13

Olav Gunnar Auestad

0,00

23,00

3,00

26,00

31

23

Christen William L.
Hausken

0,00

23,00

2,00

25,00

32

34

Didrik Ragnar Opsal

0,00

18,00

7,00

25,00

33

33

Tom Ragnvald Nordbø

0,00

23,00

1,00

24,00

34

42

Elin Kristine Stølsvik

0,00

15,00

7,00

22,00

35

45

Bjarne Vikshåland

0,00

15,00

6,00

21,00

36

29

Brit Therese Kristiansen

0,00

19,00

1,00

20,00

37

40

Karoline Skeie

0,00

15,00

5,00

20,00

38

44

Mario Brian T. Velde

0,00

19,00

1,00

20,00

39

27

Ottar Kleppa

0,00

16,00

3,00

19,00

40

38

Mats Vikingstad Rugtveit

0,00

18,00

0,00

18,00

41

37

Olav Pedersen

0,00

14,00

2,00

16,00

42

36

Peder Harald Ottoy

0,00

13,00

2,00

15,00

43

41

Evelyn Solvang

0,00

7,00

7,00

14,00

44

22

Margit Elisabeth Hauge

0,00

9,00

0,00

9,00

45
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Valglistens navn: Karmøylista
Antall stemmesedler: 2594
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Helge Thorheim

**

648,50

663,00

334,00

1 645,50

4

Susan Elin Borg

**

0,00

822,00

316,00

1138,00

2

2

Lillian Levik Løndalen

**

648,50

212,00

75,00

935,50

3

3

Trygve Hagland

**

648,50

173,00

72,00

893,50

4

6

Tor Inge Melhus

**

0,00

272,00

51,00

323,00

5

5

Per Magnus Mannes

**

0,00

217,00

77,00

294,00

6

12

Hans Falnes Ellingsen

*

0,00

218,00

30,00

248,00

7

7

Tore Olsen

*

0,00

107,00

70,00

177,00

8

24

Knut Tøtlandsmo

*

0,00

156,00

20,00

176,00

9

8

Elisabeth Thorheim

*

0,00

129,00

45,00

174,00

10

16

Mette Kvalvik

*

0,00

148,00

19,00

167,00

11

13

Arvid Nornes

*

0,00

141,00

16,00

157,00

12

36

Inger Anne Vikre

*

0,00

136,00

18,00

154,00

13

35

Jan Jonassen

*

0,00

123,00

26,00

149,00

14

27

Rune Skadel

*

0,00

105,00

16,00

121,00

15

17

Kjell Sørlund

0,00

64,00

38,00

102,00

16

18

Trygve Norman Michelsen

0,00

73,00

23,00

96,00

17

34

Ann Elisabeth Aadnesen

0,00

90,00

3,00

93,00

18

31

Stein Kåre Mannes

0,00

70,00

14,00

84,00

19

29

Geir Sigurd Ådland

0,00

59,00

17,00

76,00

20

22

Tommy Kvilhaug

0,00

59,00

14,00

73,00

21

11

Bård Austbø

0,00

45,00

19,00

64,00

22

15

Ernst Laurits Johannessen

0,00

52,00

11,00

63,00

23

30

Sissel Thorheim

0,00

57,00

5,00

62,00

24

26

Alexander Einarsen

0,00

53,00

3,00

56,00

25

23

May Mannes

0,00

43,00

11,00

54,00

26

10

Veronika Digernes

0,00

45,00

8,00

53,00

27

9

Kjell Peter Røyset

0,00

30,00

22,00

52,00

28

20

Svein Helge Kristoffersen

0,00

29,00

9,00

38,00

29

25

Kurt Einarsen

0,00

28,00

6,00

34,00

30

19

Hans Christian Hauge

0,00

30,00

3,00

33,00

31

14

Kåre Pedersen

0,00

25,00

3,00

28,00

32
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Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

33

Jostein Pedersen

0,00

22,00

0,00

22,00

33

21

Gunnar Mose

0,00

18,00

3,00

21,00

34

28

Jon Magnus Torvestad

0,00

17,00

4,00

21,00

35

32

Per Egil Li

0,00

19,00

2,00

21,00

36

Valglistens navn: Rødt
Antall stemmesedler: 274
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Kristian Mateo Norheim

68,50

77,00

80,00

225,50

3

Kjellaug Bjerkli Haarberg

68,50

28,00

32,00

128,50

2

2

Bjørn-Erik Nordås

68,50

22,00

4,00

94,50

3

8

Eva Hildur Hagland

0,00

12,00

14,00

26,00

4

6

Magnhild Johannessen
Botten

0,00

17,00

2,00

19,00

5

10

Torbjørn Steffensen

0,00

8,00

11,00

19,00

6

12

Arild Flesjå

0,00

8,00

8,00

16,00

7

7

Jan-Olav Danielsen

0,00

11,00

4,00

15,00

8

11

Elin Freim

0,00

10,00

3,00

13,00

9

5

Egil-Andre Opsahl Søreng

0,00

7,00

3,00

10,00

10

9

Kennet Kvilhaugsvik
Tan en

0,00

8,00

2,00

10,00

11

4

John Atle Vestvik

0,00

7,00

1,00

8,00

12

Valglistens navn: Miljøpartiet De Grønne
Antall stemmesedler: 673
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetlllegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Nils Wergeland Krog

**

168,25

114,00

101,00

383,25

2

Niklas Pannagel Grindvold

**

168,25

44,00

12,00

224,25

2

3

Elisabeth Kalsto

*

0,00

82,00

41,00

123,00

3

14

Dag-Helge Rønnevik

*

0,00

41,00

71,00

112,00

4

5

Maria Kalstø

*

0,00

43,00

29,00

72,00

5
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Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

4

Emilie Sørensen

jg

0,00

49,00

14,00

63,00

6

6

Jon Espeset

f

0,00

25,00

12,00

37,00

7

15

Jorunn Elise Omdal
Kvamme

0,00

19,00

10,00

29,00

8

17

Norunn Hauge

0,00

23,00

5,00

28,00

9

7

Cathrine Glette

0,00

18,00

6,00

24,00

10

19

Ingebjørg Helland
Sea ello

0,00

23,00

1,00

24,00

f1

10

Sverre Kvamme

0,00

8,00

9,00

17,00

12

8

Karolina Tabin Fagerland

0,00

13,00

1,00

14,00

13

12

Fredrik Heggelund Jackson

0,00

11,00

2,00

13,00

14

20

Anna Dudzewicz

0,00

10,00

1,00

11,00

15

13

Agne Jankauskiene

0,00

6,00

2,00

8,00

16

16

Espen Holmedal

0,00

5,00

3,00

8,00

17

11

Frode Jæger Mydland

0,00

7,00

0,00

7,00

18

9

Jan Dorow

0,00

5,00

0,00

5,00

19

18

Dag Eivind Opsal Skaar

0,00

5,00

0,00

5,00

20

Valglistens navn: Arbeiderpartiet
Antall stemmesedler: 4666
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Jarle Nilsen

feel

1 166,50

1 613,00

490,00

3 269,50

2

Svanhild I. Lygre Andersen

leek

1 166,50

415,00

64,00

1 645,50

2

6

Veronika B. Brekke
Jakobsen

rel

0,00

491,00

108,00

599,00

3

4

Siv J. Storesund

jet

0,00

379,00

91,00

470,00

4

3

Robin Hult

feel

0,00

291,00

92,00

383,00

5

5

John K. Holvik

lilt

0,00

256,00

78,00

334,00

6

12

Stine Karin Bjelland

le

0,00

285,00

46,00

331,00

7

9

Kenneth Halleland

le

0,00

230,00

55,00

285,00

8

14

Inger Elise Netland Kolsto

jekg

0,00

235,00

44,00

279,00

9

16

Ruth Mariann Hop

ire

0,00

237,00

41,00

278,00

10

18

Silje Kringlebotten Husebø

le

0,00

241,00

25,00

266,00

11

17

Svein Aamelfot

f

0,00

198,00

43,00

241,00

12

8

Aina Budal

le

0,00

200,00

32,00

232,00

13
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Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

11

Odd Mangor Einarsen

*

0,00

180,00

49,00

229,00

14

22

Salvi Henningsen Rayland

e

0,00

168,00

38,00

206,00

15

10

Mathilde Hope Nes

e

0,00

168,00

31,00

199,00

16

24

Rhonda Helen Nes Lothe

l

0,00

165,00

20,00

185,00

17

7

Rune Kristiansen

*

0,00

150,00

25,00

175,00

18

21

Thor Otto Lohne

le

0,00

152,00

21,00

173,00

19

37

Svein Hegland

k

0,00

120,00

52,00

172,00

20

13

Tor Magne Johannessen

le

0,00

136,00

30,00

166,00

21

19

Jarle "Sira" Nilsen

k

0,00

149,00

16,00

165,00

22

28

Gunn Elise Aarsand Dale

*

0,00

130,00

19,00

149,00

23

20

Elora Sivertsen Stava

0,00

131,00

9,00

140,00

24

43

Jan Mathiesen

0,00

117,00

14,00

131,00

25

40

May Doris Fagerland

0,00

116,00

11,00

127,00

26

48

Hanne Mulelid

0,00

91,00

35,00

126,00

27

26

Maria Fagerland

0,00

84,00

41,00

125,00

28

32

Randi Hettervik Flesjå

0,00

106,00

11,00

117,00

29

51

Tore Skeie

0,00

101,00

16,00

117,00

30

50

Trude Julie Berg

0,00

92,00

17,00

109,00

31

25

Kurt 0. Bjørnnes

0,00

85,00

19,00

104,00

32

46

Hild Reidun Johannessen

0,00

93,00

6,00

99,00

33

27

Leif Arild Fjellheim

0,00

63,00

30,00

93,00

34

44

Elin Johannessen

0,00

78,00

14,00

92,00

35

33

Odd Johan Lohne Odde

0,00

60,00

22,00

82,00

36

29

Christian Kvernay Falnes

0,00

74,00

6,00

80,00

37

23

Alf Tore Sørheim

0,00

64,00

15,00

79,00

38

36

Merve Akinci

0,00

73,00

4,00

77,00

39

38

Lyndsay Patricia Nilsen

0,00

70,00

3,00

73,00

40

47

Svein Andreas Nesse

0,00

63,00

8,00

71,00

41

15

Bjørn Harald Johansen

0,00

64,00

2,00

66,00

42

31

Karl Emil Selvåg

0,00

62,00

4,00

66,00

43

41

Oddmund Holgersen

0,00

54,00

7,00

61,00

44

42

Wenche Lillian Jørgensen

0,00

54,00

3,00

57,00

45

30

Therese Øvretveit

0,00

53,00

2,00

55,00

46

39

Karin Elisabeth Berndtsson

0,00

46,00

3,00

49,00

47

34

Bjorg Halleraker Einarsen

0,00

41,00

4,00

45,00

48
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Nr.

Stemmetillegg

Representantens navn

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

35

Filip Storm Dima

0,00

42,00

1,00

43,00

49

45

Hans Inge Steffensen

0,00

34,00

6,00

40,00

50

49

Sondre Hatteland Sørheim

0,00

34,00

6,00

40,00

51

Valglistens navn: Partiet De Kristne
Antall stemmesedler: 229
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Ny rangering

Rettelser totalt

Svein Harald Varne

57,25

43,00

8,00

108,25

2

Marry Tangen Liknes

57,25

16,00

2,00

75,25

2

4

Karstein Mannes

0,00

18,00

2,00

20,00

3

3

Harald Hatloy

0,00

16,00

3,00

19,00

4

7

Anne Eli Simonsen

0,00

15,00

0,00

15,00

5

6

Jan Inge Lund

0,00

11,00

0,00

11,00

6

5

Lillian Skogland

0,00

8,00

0,00

8,00

7

Valglistens navn: Høyre
Antall stemmesedler: 3806
Stemmetillegg på 25%

Nr.

Stemmetillegg

Representantens navn

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

Tor Kristian Gaard

kele

951,50

898,00

143,00

1 992,50

4

2

Aase Simonsen

kl

951,50

628,00

260,00

1 839,50

2

3

Randi Wisnæs

ke

951,50

300,00

147,00

1 398,50

3

4

Jan Birger Medhaug

kk

951,50

288,00

142,00

1 381,50

4

8

Roald Alsaker

kl

0,00

296,00

329,00

625,00

5

11

Dag Inge Aarhus

ii

0,00

234,00

223,00

457,00

6

6

Kåre Hatløy jr

lee

0,00

212,00

105,00

317,00

7

10

Ole Kristian Nilsen

ii

0,00

213,00

47,00

260,00

8

13

Geir Harald Skorpe

le

0,00

172,00

83,00

255,00

9

5

Nina Ve Sæbø

le

0,00

172,00

76,00

248,00

10

21

Inge Jacob Ekornsæter

i

0,00

197,00

33,00

230,00

11
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Nr.

Representantens navn

Stemmetillegg

Personstemmer

Slengere

Rettelser totalt

Ny rangering

32

Erlend Nilsen

*

0,00

140,00

64,00

204,00

12

7

Kristin Davidsen

*

0,00

125,00

56,00

181,00

13

33

Eivind Nordbø

*

0,00

94,00

82,00

176,00

14

9

Linn Utseth

*

0,00

129,00

45,00

174,00

15

12

Benedikte Svendsen

*

0,00

110,00

43,00

153,00

16

15

Kenneth Ferkingstad

*

0,00

114,00

37,00

151,00

17

28

Andre Kidess

le

0,00

127,00

14,00

141,00

18

40

Geir Ove Vikshåland

*

0,00

96,00

26,00

122,00

19

30

Olav Leirvåg

*

0,00

96,00

21,00

117,00

20

37

Frode Sørheim

*

0,00

81,00

15,00

96,00

21

41

Kathrine Altern Wathne

0,00

78,00

14,00

92,00

22

16

Ernst Vikingstad

0,00

74,00

16,00

90,00

23

29

Ludvig Kvilhaug

0,00

69,00

17,00

86,00

24

20

Otto Andreas Dahl

0,00

67,00

17,00

84,00

25

14

Tove Mette Vea Knutsen

0,00

51,00

32,00

83,00

26

27

Sunniva Håland Thomsen

0,00

66,00

14,00

80,00

27

25

Kjetil Hausken

0,00

65,00

12,00

77,00

28

26

Tone Hemnes

0,00

68,00

8,00

76,00

29

24

John Gunnar Haukås

0,00

57,00

13,00

70,00

30

22

Odd Inge Friestad

0,00

55,00

11,00

66,00

31

38

Sigrid-Anne Havn Verne

0,00

46,00

19,00

65,00

32

17

Ole Petter Kallevik

0,00

54,00

10,00

64,00

33

18

Harald Bredahl

0,00

43,00

20,00

63,00

34

39

Svenn-Børge Vatland

0,00

52,00

11,00

63,00

35

19

Kate Elin Bårdsen

0,00

54,00

7,00

61,00

36

23

Emiilia Isabella H.
Gustavsen

0,00

53,00

5,00

58,00

37

34

Svein Arne Pedersen

0,00

41,00

11,00

52,00

38

35

Sven Stakkestad

0,00

40,00

11,00

51,00

39

36

Geir Simion Sørdal

0,00

43,00

1,00

44,00

40

31

Annette Charlotte
Nebelun

0,00

23,00

1,00

24,00

41
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E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
Valglistens navn:

Venstre

Nr.:

Representantens navn:

Fodselsar:

1

Asbjorn Eik-Nes

eke

1952

2

ivind-Andreas

kt

1983

3

Solrun Gjerdevik

k

1971

4

Magnar Jorden

k

1950

5

Ingvald Frøyland Dahl

kg

1949

6

Hallgeir Hauge

1980

7

Elias Oddvar Andersson

1960

8

Sølvi Gressgård

1956

9

Tor Gismarvik

1954

10

Signe Marie Lie

1985

11

Ståle Roness

1971

12

Hallvard Alfred Totland

1968

13

Elin Dagmar Danielsen

1950

14

Tor Dagfinn Tendeland

1954

15

Bodil Schjelderup Netland

1950

16

Jøren Ferkingstad

1983

17

Alexander Fjell

1988

18

Terje Steinar Fjell

1967

19

Frode Jørgensen

1952

20

Karl Erik Lie

1954

Valglistens navn:

Kolsto

Kristelig Folkeparti

Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

1

Alf Magne Grindhaug

fl

1966

2

May Synnøve Rygh

keel

1981

3

Josefine Anna Halvorsen

irk

1989

4

Johnny Stangeland

leek

1962

5

Mads Pedersen

**

1977

6

Yngve Eriksen

ie

1960

7

Merete Håstø Albertsen

le

1964

8

Josef Malvin Nilsen

i

1936

9

Jostein Myklebust

k

1966

10

Kåre Bakkevold

l

1942

11

Mirijam Anensen Jakobsen

le

1982
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Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

12

Sigve Medhaug

k

1983

13

Alf Olav Rossland

*

1995

14

Lars Petter Brathammer

1968

15

Hein Ove Ferkingstad Hereid

1982

16

Willy Rygh

1979

17

Erle Mirjam Taskedal

1985

18

Moyfrid .Jorunn Byrkjeland

1966

19

Sven Bendlin

1980

20

Anne Bendlin

1983

21

Maryon Østhus

1981

22

Mari Andrea Austad Nes

1991

23

Svein Åge Susort

1954

24

Aleksander Hoås Brobak

1993

25

Trygve Utvik

1963

26

John Roger Midtun

1968

27

Nils Johannes Bowitz-Øygarden

1958

28

Svein David Medhaug

1976

29

Leila Rikstad

1984

30

Fernando Luiz Rodrigues Ramos

1982

31

Torunn Tvedt

1951

32

Eli Synnøve Gåsland

2001

33

Lars Gunnar Oma

1946

34

Leif Langåker

1992

35

Sunniva Gustavsen Medhaug

1987

36

Tommy Stokka

1992

37

Bjørn Egil Hatteland

1947

38

Olga Vasylchenko

1967

Valglistens navn:
Nr.:

SV- Sosialistisk Venstreparti
Representantens navn:

Fødselsår:

1

Odd Magne Hansen

kl

1961

2

Marianne Sol Levinsen

keel

1975

3

Hilde Karine Slotnes

*

1963

4

Oddmund Paulsen

f

1945

5

Liv Mette Strømme

k

1961

6

Nina Lønning Førland

le

1976

7

Geir Allan Stava

le

1959
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Representantens navn:

Nr.:

Fødselsår:

8

Monika Kvilhaugsvik

1965

9

Ståle Pedersen

1945

10

Per Drevland

1948

11

Sten Frode Kristoffersen

1984

12

Hege Mæhle

1965

13

Bjørg Hatlegjerde

1952

14

Ole Marius Saltvik

1999

15

Mirjam Bjerkenes

1969

16

Anne Beth Tofte

1957

17

Anne Helle

1961

18

Kari Myrå

1963

19

Borghild Tønnesen

1964

20

Sten Tore Dybdahl

1970

21

Hege Aserud Berland

1974

22

Elsa Lovise Erland

1956

23

Sissel Førde

1969

24

Celine Bjørkeli

1998

25

John Terje Nordskog

1967

26

Fredrik Tønnesen

1999

27

Kari Tove Jensen

1958

28

Berit Sandve

1952

29

John Ferkingstad

1947

30

Ragna Meland

1957

31

Ellen Sofie Skogland

1946

32

Jan Magne Ellingsen

1950

33

Ole Steffen Thorsen

1958

34

Alf Joakim Rusnes

1983

35

Christian Helgesen

1985

36

Berit Olsen

1957

37

Else Berit Støle

1946

38

Helene Birkeland Kleppestø

1991

39

Sissel Paulsen

1947

40

Maria Thorsen

1988

41

Mihreteab Mussie Kidane

1988

42

Knut Marthinussen

1950

43

Kåre Jonny Stol

1952

44

Zuhair Hussein Sweid

1990
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Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

45

Armando Rivadulla Perez

1965

46

Andor Ingolf Hansen Tømmervik

1946

47

Lars Ove Djupevik

1977

48

Magnar Arnulf Simonsen

1944

Liberalistene

Valglistens navn:
Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

1

Eirik Magnus Mjåseth

1994

2

Ove Kobbeltvedt

1967

3

Njål Magne Kristiansen

1986

4

Tom Vestvik

1975

5

Marielle Kvalheim Thronsen

1990

6

Glenn Joar Vester Edvardsen

1980

7

Daniel Djønne Lund

1996

8

Simon Djønne Lund

1999

Valglistens navn:

Fremskrittspartiet

Nr.:

Representantens navn:

Fodselsar:

1

Rune Midtun

keel

1973

2

Einar Roald Endresen

kl

1961

3

Veronica Helen Ørpetvedt

lek

1977

4

Bente Thorsen

k

1958

5

Bente B. Tjosvoll

lele

1970

6

Øyvind Vaksdal

leele

1955

7

Geir Aarvik

le

1965

8

Per Inge Sjurseth

l

1959

9

Alexander Aarvik

le

2000

10

Fredrik Kristoffersen Vedøy

f

1993

11

Kenneth Lodden

le

1968

12

Monika Håstø

*

1978

13

Oddvar J. Aarvik

k

1962

14

Bjørn Hundhammer

k

1965

15

Kari Synnøve Hovden Sandhåland

le

1963

16

Rosella Verar Endresen

1973

17

Svein Inge Austrheim

1957

18

Grant G. Hinderaker

1964

19

Kenneth Magnar Naley

1954
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...
Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

20

Knut Jacob Medhaug

1981

21

Oddbjorg Halsteindal

1965

22

Nina Larsen

1972

23

Elvira Kristin Svendsen

1994

24

Arne M. Vikingstad

1940

25

Øivind Choe Levinsen

1967

26

Vilhelm Mannes

1971

27

Kjell Ringdal

1955

28

Hans Christian Arny

1964

29

Jan Kristoffersen

1962

30

Tommy Tsui

1964

31

Paul A. Hansen

1957

32

Ronny lnstebø

1974

33

Anders Snørteland Sørensen

1987

34

Tove Laila Dahl Guldbrandsen

1970

35

Marianne Kvilhaug Svendsen

1973

36

Hans Sigurd Anensen

1956

37

Rolf Fiskaaen

1950

38

Sverre Lien

1940

39

Ole Ravnsnæs

1947

40

Elin Lodden

1973

Valglistens navn:

Senterpartiet

Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

1

Tor Asle Grønningen

keel

1970

2

Wenche Lindtner

el

1965

3

Jens Inge Ve

kit

1970

4

Ragnar Vikshåland

lekg

1968

5

Marit Sandve Risdal

l

1980

6

Anne Grete Hegerland Naley

i

1989

7

Olaug Vikingstad

le

1956

8

Gunnar Amland

l

1968

9

Siv Elin Walland Ve

k

1972

10

Ørjan Fjellkårstad

le

1992

11

Karl Magnus Kirkhus

it

1955

12

Bjørn Bruaset

1960

13

Marianne Skeie Callaghan

1970
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Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

14

Jan Magnus Hillesland

1969

15

Elsa Normann Gramstad

1950

16

Erlend Kvinnesland

1969

17

Glynis Ramsay Kristoffersen

1952

18

Helga Engelina Alvsvåg

1956

19

Årstein Ekholdt Gilje

1981

20

Ase Karin Gilje

1952

21

Nils Magne Jakobsen

1965

22

Olaug Stava Farbu

1944

23

John Lindtner

1962

24

Lars Geir Haga

1973

25

Rebekka Dickson

1996

26

Karstein Kvalevåg

1974

27

Tron Johan Kristiansen

1954

28

Knut Sandve

1948

29

Jane Vold Fosen

1970

30

Odny Marie Opsal

1939

31

Olav Gunnar Auestad

1958

32

Christen William L. Hausken

1946

33

Didrik Ragnar Opsal

1960

34

Tom Ragnvald Nordbø

1971

35

Elin Kristine Stølsvik

1981

36

Bjarne Vikshåland

1946

37

Brit Therese Kristiansen

1998

38

Karoline Skeie

1987

39

Mario Brian T. Velde

1969

40

Ottar Kleppa

1946

41

Mats Vikingstad Rugtveit

1990

42

Olav Pedersen

1986

43

Peder Harald Ottøy

1941

44

Evelyn Solvang

1953

45

Margit Elisabeth Hauge

1954
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Gen

Valglistens navn:

Karmøylista
Representantens navn:

Nr.:

Fødselsår:

1

Helge Thorheim

le

1948

2

Susan Elin Borg

ieil

1965

3

Lillian Levik Løndalen

leek

1969

4

Trygve Hagland

ii

1948

5

Tor Inge Melhus

tel

1982

6

Per Magnus Mannes

rel

1974

7

Hans Falnes Ellingsen

le

1957

8

Tore Olsen

le

1973

9

Knut Tøtlandsmo

le

1955

10

Elisabeth Thorheim

l

1982

11

Mette Kvalvik

k

1964

12

Arvid Nornes

*

1970

13

Inger Anne Vikre

le

1937

14

Jan Jonassen

le

1957

15

Rune Skådel

*

1984

16

Kjell Sørlund

1956

17

Trygve Norman Michelsen

1962

18

Ann Elisabeth Aadnesen

1968

19

Stein Kåre Mannes

1956

20

Geir Sigurd Ådland

1977

21

Tommy Kvilhaug

1973

22

Bård Austbø

1949

23

Ernst Laurits Johannessen

1971

24

Sissel Thorheim

1985

25

Alexander Einarsen

1978

26

May Mannes

1974

27

Veronika Digernes

1979

28

Kjell Peter Røyset

1951

29

Svein Helge Kristoffersen

1958

30

Kurt Einarsen

1964

31

Hans Christian Hauge

1989

32

Kåre Pedersen

1953

33

Jostein Pedersen

1947

34

Gunnar Mose

1969

35

Jon Magnus Torvestad

1944

36

Per Egil Li

1980
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Valglistens navn:

Rødt
Fødselsår:

Representantens navn:

Nr.:
1

Kristian Mateo Norheim

1995

2

Kjellaug Bjerkli Haarberg

1978

3

Bjorn-Erik Nordas

1978

4

Eva Hildur Hagland

1958

5

Magnhild Johannessen Botten

1998

6

Torbjørn Steffensen

1997

7

Arild Flesjå

1969

8

Jan-Olav Danielsen

1995

9

Elin Freim

1978

10

Egil-Andre Opsahl Søreng

1993

11

Kennet Kvilhaugsvik Tangen

1986

12

John Atle Vestvik

1960

Valglistens navn:

Miljøpartiet De Grønne
Fødselsår:

Representantens navn:

Nr.:
1

Nils Wergeland Krog

lei;

1969

2

Niklas Pannagel Grindvold

le

1982

3

Elisabeth Kalstø

*

1984

4

Dag-Helge Rønnevik

k

1977

5

Maria Kalstø

l

1987

6

Emilie Sørensen

le

1996

7

Jon Espeset

l

1976

8

Jorunn Elise Omdal Kvamme

1979

9

Norunn Hauge

1968

10

Cathrine Glette

1977

11

Ingebjørg Helland Scarpello

1975

12

Sverre Kvamme

1981

13

Karolina Tabin Fagerland

1986

14

Fredrik Heggelund Jackson

1975

15

Anna Dudzewicz

1975

16

Agne Jankauskiene

1985

17

Espen Holmedal

1987

18

Frode Jæger Mydland

1980

19

Jan Dorow

1967

20

Dag Eivind Opsal Skaar

1986
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Valglistens navn:

Arbeiderpartiet

Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

1

Jarle Nilsen

feet

1966

2

Svanhild I. Lygre Andersen

lei

1974

3

Veronika B. Brekke Jakobsen

jeeif

1971

4

Siv J. Storesund

lele

1959

5

Robin Hult

leek

1966

6

John K. Holvik

lele

1970

7

Stine Karin Bjelland

kit

1964

8

Kenneth Halleland

eel

1965

9

Inger Elise Netland Kolsto

keel

1953

10

Ruth Mariann Hop

**

1974

11

Silje Kringlebotten Husebø

k

1983

12

Svein Aamelfot

*

1947

13

Aina Budal

*

1976

14

Odd Mangor Einarsen

l

1973

15

Sølvi Henningsen Røyland

*

1972

16

Mathilde Hope Nes

k

2001

17

Rhonda Helen Nes Lothe

le

1980

18

Rune Kristiansen

k

1958

19

Thor Otto Lohne

k

1957

20

Svein Hegland

k

1960

21

Tor Magne Johannessen

j

1979

22

Jarle "Sira" Nilsen

it

1966

23

Gunn Elise Aarsand Dale

k

1976

24

Elora Sivertsen Stava

1981

25

Jan Mathiesen

1962

26

May Doris Fagerland

1957

27

Hanne Mulelid

1967

28

Maria Fagerland

1981

29

Randi Hettervik Flesjå

1964

30

Tore Skeie

1985

31

Trude Julie Berg

1974

32

Kurt 0. Bjørnnes

1966

33

Hild Reidun Johannessen

1953

34

Leif Arild Fjellheim

1961

35

Elin Johannessen

1955

36

Odd Johan Lohne Odde

1966
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Nr.:

Fødselsår:

Representantens navn:

37

Christian Kværnøy Falnes

1987

38

Alf Tore Sørheim

1977

39

Merve Akinci

1991

40

Lyndsay Patricia Nilsen

2000

41

Svein Andreas Næsse

1944

42

Bjørn Harald Johansen

1953

43

Karl Emil Selvåg

1988

44

Oddmund Holgersen

1967

45

Wenche Lillian Jørgensen

1953

46

Therese Øvretveit

1995

47

Karin Elisabeth Berndtsson

1951

48

Bjørg Halleraker Einarsen

1951

49

Filip Storm Dima

1998

50

Hans Inge Steffensen

1957

51

Sondre Hatteland Sørheim

2000

Valglistens navn:

Partiet De Kristne

Representantens navn:

Nr.:

Fødselsår:

1

Svein Harald Varne

1957

2

Marry Tangen Liknes

1946

3

Karstein Mannes

1972

4

Harald Hatløy

1954

5

Anne Eli Simonsen

1964

6

Jan Inge Lund

1963

7

Lillian Skogland

1951

Valglistens navn:

Høyre

Nr.:

Representantens navn:

Fødselsår:

1

Tor Kristian Gaard

lei

1960

2

Aase Simonsen

felt

1962

3

Randi Wisnæs

tel

1972

4

Jan Birger Medhaug

keel

1951

5

Roald Alsaker

lei

1971

6

Dag Inge Aarhus

k

1968

7

Kåre Hatløy jr

kek

1968

8

Ole Kristian Nilsen

iek

1959

9

Geir Harald Skorpe

irl

1970
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Nr.:

Representantens navn:

Fodselsar:

10

Nina Ve Sæbø

l

1961

11

Inge Jacob Ekornsæter

le

1972

12

Erlend Nilsen

le

1983

13

Kristin Davidsen

*

1969

14

Eivind Nordbø

*

1973

15

Linn Utseth

ie

1985

16

Benedikte Svendsen

t

1999

17

Kenneth Ferkingstad

le

1974

18

Andre Kidess

*

1969

19

Geir Ove Vikshåland

f

1982

20

Olav Leirvåg

le

1943

21

Frode Sørheim

l

1975

22

Kathrine Altem Wathne

1968

23

Ernst Vikingstad

1973

24

Ludvig Kvilhaug

1963

25

Otto Andreas Dahl

1958

26

Tove Mette Vea Knutsen

1968

27

Sunniva Håland Thomsen

1984

28

Kjetil Hausken

1972

29

Tone Hemnes

1982

30

John Gunnar Haukås

1970

31

Odd Inge Friestad

1974

32

Sigrid-Anne Havn Vame

1976

33

Ole Petter Kallevik

1965

34

Harald Bredahl

1973

35

Svenn-Børge Vatland

1983

36

Kate Elin Bårdsen

1970

37

Emiilia Isabella H. Gustavsen

1987

38

Svein Arne Pedersen

1994

39

Sven Stakkestad

1956

40

Geir Simian Sørdal

1961

41

Annette Charlotte Nebelung

1963
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET
2019
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 96/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner kommunestyrevalget for kommunestyreperioden 2019-2023.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/2871

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I KOMMUNESTYRET 01.07.2019

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protkoll fra møtet 01.07.2019

MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 01.07.2019
Tid : Kl. 18:00 – 23:41
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Nilsen Jarle
Nilsen Jarle «Utsira»
Ferkingstad Anne
Aamelfot Svein
Aksnes Trond
Dybdahl Geir
Andersen Svanhild Irene L.
Hult Robin
Andersen Svein H.
Einarsen Odd Mangor
Ferkingstad Didrik Brun
Eikemo Johnny
Halleland Kenneth
Jakobsen Veronika BB
Johannessen Elin K.
Knutsen Leif Malvin
Alsaker Roald
Stangeland Johnny
Vårvik Einar
Grindhaug Alf Magne
Eriksen Yngve
Pedersen Mads
Jordåen Magnar
Grønningen Tor Asle
Ve Siv Elin
Hansen Odd Magne
Borg Susan Elin
Døsen Pål Andre
Thorheim Helge
Vaksdal Øyvind
Wisnæs Randi
Endresen Einar R.

AP
AP
AP
AP
AP
UA
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
KRF
H
KRF
KRF
KRF
KRF
KRF
V
SP
SP
SV
UA
KRF
UA
FRP
H
FRP

Fremmøte
Forfall

Forfall

Forfall

Inhabil i sak 62/19

Forfall
Inhabil i sak 62/19

Inhabil i sak 64/19
Forfall
Forfall
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Sæbø Nina Ve
Hagland Trygve
Pedersen Vegar L.
Simonsen Aase
Vilhelmsen Vidar Vilhelm
Gaard Tor Kristian
Ekornsæter Inge Jacob
Hatløy Kåre
Aune Turid
Hystad Margaret Elin
Medhaug Jan Birger
Nilsen Josef Malvin
Levinsen Marianne Sol
Flesjå Randi Hettervik
Fagerland May Doris

H
UA
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
KRF
SV
AP
AP

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Hegland Svein
Eik-Nes Asbjørn
Tjøsvoll Bente
Lodden Kenneth

AP
V
FRP
FRP

Varamedlem

Nilsen Ole Kristian

H

Varamedlem

Mannes Bjørg

H

Varamedlem

Krog Nils Wergeland

MDG

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Inhabil i sak 64/19
Forfall
Forfall
Forfall

Forfall
Inhabil i sak 62/19
Forfall
Møtte for Robin Hult
Møtte for Nilsen Jarle
«Utsira»
Jakobsen Veronika BB
Møtte for Jordåen Magnar
Møtte for Vaksdal Øyvind
Møtte for Wisnæs Randi
Møtte Vilhelmsen Vidar V.
Inhabil i sak 88/19
Møtte for Gaard Tor
Kristian
Møtte for Levinsen
Marianne Sol. Inhabil i sak
91/19.

43.
Rådmann, stabssjef, økonomisjef, kommunalsjef teknisk,
kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur
og formannskapssekretær

Fungerende formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord:
Årsmelding 2018 – Friluftsrådet Vest
Innkalling og saksliste:
Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt.
Ordfører foreslo:
Sak 87/19 behandles etter sak 60/19.
Sak 88/19 behandles etter sak 87/19.

Side 2 av 32

Sak 66/19 behandles etter sak 93/19.
Sak 95/19 behandles etter sak 66/19.
Forslaget fremsatt av ordfører enstemmig vedtatt.
Saksliste med vedtatte endringer deretter godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 60/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 13.05.2019
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 13.05.2019.

Saknr. 61/19
ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 2018
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre godkjenner Karmøy kommunes årsregnskap med årsberetning for
2018 inkludert årsregnskapet for Industrivannverket.
Årets driftsresultat ble et regnskapsmessig mindre forbruk på kroner 28.380.254,54.

Driftsresultatet for 2018 overføres slik:
-

Til VAR-fond

-

Til disposisjonsfondet

Kr 3.796.401,00
Kr 24.583.853,54

Saknr. 62/19
BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 1. TERTIAL 2019
Behandling:
Aune (H) foreslo:
Undertegnede foreslår at stillingen til fysioterapi som er foreslått fryst opprettholdes og at vi snarest
får utlyst stillingen som fysioterapeut for langtidspasienter på sykehjem samtidig som eksisterende
driftstilskudd for fysioterapi opprettholdes.
Aune (H) endret sitt opprinnelige forslag:
Undertegnede foreslår at stillingen til fysioterapi som er foreslått fryst opprettholdes og at vi snarest
får utlyst stillingen som fysioterapeut for langtidspasienter på sykehjem.
Endresen (FrP) foreslo:
Kommunestyret bevilger 18 mill. til drift av de private barnehagene for 2019.
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Tiltaket gjøres som et ledd i å likebehandle de private barnehagene med de kommunale barnehagene.
Dette vil være en god og rettferdig barnehagepolitikk og vil gjøre at alle de private barnehagene
kommer i posisjon til å oppfylle den lovpålagte bemanningsnormen som iverksettes 1. august i år.
Forslaget er i tråd med det som representantene fra Ap, H, Krf, MDG, SP, V, Frp og Karmøylista
stemte for i møte den 22. mai hvor partiene var deltagende i en debatt om barnehagepolitikken i
Karmøy kommune.
Tilskuddet for 2019 til de private barnehagene er beregnet ut fra Karmøy kommunes kostnader fra
2017. I 2017 hadde Karmøy kommune en bemanning på 6,45 barn per voksen. Kommunen manglet
altså 9 årsverk for å ha en bemanning som oppfylte bemanningsnormen. De private barnehagene får
altså ikke finansiert bemanningsnormen som effektueres 1. august i år.
Bevilgningen på 18 mill. er beregnet ved å legge til estimerte utgifter til disse årsverkene. For eksempel
vil satsen per småbarn da øke fra kr 182 861,- til kr 196 545,-. Fortsatt vil satsene ligge kr 22 855,under nasjonal sats og er en økning på vel 8 % av beregnet tilskudd for 2019.
Alternativet kan bli at private barnehager:
a) bryter normen
b) permitterer alle ansatte minst en måned for å redusere utgiftene til et nivå som kommunen faktisk
betaler for.
c) som b), men ber kommunen komme inn med bemanning i den måneden barnehagen er stengt for å
opprettholde tilbudet til foreldrene.
d) leier ut sine barnehager til kommunen i 2 år, dvs inntil tilskuddene utmåles ift et likeverdig
grunnlag.
Inndekningen finnes ved å redusere tertialrapportens positive avvik på 22,7 mill. til 4,7 mill.

Ordfører redegjorde og ba om å få vurdert habiliteten til Medhaug (H), Alsaker (H) og Ve
(Sp) på grunn av forslaget fremsatt av Endresen (FrP).
Medhaug, Alsaker og Ve fratrådte.
Ordfører foreslo at Medhaug, Alsaker og Ve var å betrakte som direkte inhabile etter fvl. § 6
(1) bokstav e.
Medhaug, Alsaker og Ve ble enstemmig vedtatt inhabil jf. fvl. § 6 (1) e.
40 representanter til stede.
Aune (H) trakk sitt forslag.
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Hansen (SV) foreslo følgende oversendelsesforslag:
Karmøy kommunestyre tilbyr de kommersielle barnehageaktørene å overta eierskap og driftsansvar for
barnehagene.
Innstillingen ble vedtatt med 34 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fremsatt av Endresen
(Frp) som falt (Frp 4, V 1, MDG 1)
Oversendelsesforslaget fremsatt av Hansen (SV) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
Medhaug (H), Alsaker (H) og Ve (Sp) gjeninntrådte.
43 representanter til stede.
Vedtak:

Karmøy kommunestyre tar vedlagte tertialrapport til orientering

Saknr. 63/19
BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2019
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 1.tertial 2019 tas til orientering
2. Tabell 1: Endring av prosjektnavn tas til orientering
3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Endring av budsjettramme og
avslutning av prosjekt
4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering.
5. Det foretas korrigering av regnskap i henhold til tabell 4: Omfordeling av fondsmidler.
6. Det foretas budsjettendringer knyttet til justeringsavtaler i henhold til vedtakspunkt 6.
Justeringsavtaler. Også omtalt i sakens del 4.
7. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 5:Budsjettskjema 2A tas til orientering.
8. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak for 2019, som følge av endringer i forbindelse
budsjettoppfølging investering 1.tertial 2019. Vedtaket erstatter tidligere vedtak om
låneopptak for 2019 fattet i kommunestyret 17.12.2018, sak 139/18 Budsjett- og økonomiplan
2019-2022.
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Låneopptak 2019
Til finansiering av generelle investeringer: kroner 87 034 000
Til finansiering av VAR-investeringer:
kroner 171 974 000
Til finansiering av startlån til videre utlån: kroner 40 000 000
Sum låneopptak:
kroner 299 008 000
Vedtakspunkt 2. Endring av prosjektnavn
Tabell 1: Endring av prosjektnavn

Gjeldende navn

Nytt navn

P566 ENERGIKARTLEGGING - I FORHOLD TIL EPC PROSJEKT
P512 NYE EIDE/STOKKASTRAND SKOLE

P566 ENERGIKARTLEGGING
P512 STANGELAND SKOLE

Vedtakspunkt 3. Endring av budsjettramme og avslutning av prosjekt
Tabell 2: Endring av budsjettramme og avslutning av prosjekt

Tall i hele tusen

Prosjekt

Vedtatt total
Ny total netto
Budsjettendring
budsjettramme
budsjettramme

Endring av budsjettramme uavhengig av budsjettår
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG
kr
12 000
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG - investeringstilskudd
P496 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON RANSALARMER (avsluttes)
kr
200
Sum
kr
12 200
Prosjekt

kr
kr
kr
kr

10 920 kr
-10 720
-200 kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

400
-250
-1 250
44
1 056
-4 250
4 250
-

Budsjettendring
i 2019
Endringer med direkte budsjettkonsekvens for budsjett 2019
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG
kr
2 640 kr
3 200
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG - investeringstilskudd kr
kr
-3 000
P496 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON RANSALARMER (avsluttes)
kr
200 kr
-200
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2
kr
1 790 kr
625
P701 PARK LEKEPLASS ÅKRA ETAPPE 2 - tilskudd fra Sparebanken
kr
-500
P592 KJØP AV BILER TIL VEDLIKEHOLD 2019 (avsluttes)
kr
2 139 kr
-20
KONTORER STORASUND BARNEHAGE (nytt prosjekt)
kr
kr
175
Sum økt finansieringsbehov 2019
Økt MVA-kompensasjon
Overføring fra drift
Redusert bruk av lån

12 200

Vedtatt total
Budsjettendring Ny netto total
budsjettramme i 2019
budsjettramme

Omfordeling av budsjettmidler mellom prosjekt i 2019
P558 ÅKRA SKOLE - UU OG OPPGRADERING UTEAREAL
kr
1 500
P034 UU OG OPPGRAD. UTEAREAL KOPERVIK SKOLE
kr
2 500
P708 HISTORISKE AVALDSNES BUKKØY - NYTT TAK PÅ LANGHUSET
kr
2 000
P548 VIKINGGARDEN - REDSKAPSSKJUL/GRINDEBYGG (avsluttes)
kr
400
P501 MINDRE OPPGRADERINGER AV BYGG OG ANLEGG (årsbevilgning) kr
9 160
Sum
kr
15 560
P068 VEDLIKEHOLDSMASKINER (ÅRSBEVILGNING)
kr
5 000
NY SOPEBIL (nytt prosjekt)
kr
Sum
kr
5 000
Prosjekt

12 200

Budsjett 2019

kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 900
2 250
750
444
10 216
15 560
750
4 250
5 000

Ny netto
budsjett 2019
kr

2 840

kr
kr

1 915

kr
kr

2 119
175

280
-756
-140
616
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Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering

Tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering

Tall i hele tusen

Prosjekt
Beløp
P039 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2021 (PLANPROSJEKT)
kr
-3 778
P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT (redusert inntekt)
kr
18 000
P056 ERVERV/OPPARB. BOLIGFELT (redusert avsetning til fond)
kr
-13 013
P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT (redusert inntekt)
kr
8 962
P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT (redusert avsetning til fond)
kr
-9 552
P057 OPPARBEIDELSE INDUSTRIFELT (bruk av avsetning)
kr
3 220
P355 BOLIGER TILPASSET VANSKELIGSTILTE 2018-2023 (PLANPROSJEKT) kr
-8 060
P388 STØLSMYR - RAGLAMYR SØR IF
kr
-1 895
P469 STORAMYR IF ETAPPE 2
kr
-1 393
P475 TURVEIER VEA (utgift)
kr
-2 531
P475 TURVEIER VEA (inntekt)
kr
200
P486 TURVEIER ALMANNAMYR
kr
-1 250
P495 FERKINGSTAD BF
kr
-2 044
P510 SANDBAKKENE/SOLHAUGVEGEN BF
kr
-1 500
P512 STANGELAND SKOLE
kr
-100 000
P513 ÅKRA - ERVERV/INFRASTRUKTUR/IDRETTSHALLER
kr
-1 400
P517 OMSORGSBOLIGER FOR VIDERESALG
kr
-3 000
P543 EK-INNSKUDD KARMØY KULTUROPPLVELSER AS
kr
-1 000
P563 TOSTEMVEG
kr
-1 000
P568 SORTERINGSHALL I BORGAREDALEN
kr
-998
P569 NY HOVEDPLAN AVFALL (PLANPROSJEKT)
kr
-8 386
P570 SLAMBEHANDLING BORGAREDALEN
kr
-5 500
P573 RESERVEVANNSFORSYNING
kr
-793
P578 DIGITALISERING / PASIENTSIKRINGSANLEGG
kr
-6 784
P579 GANG OG SYKKELVEI, EIDSBAKKANE - STØLEN
kr
-1 000
P580 KAPASITETSUTVIDELSE HØYDEBASSENG
kr
-200
P581 LAGERLOKALER ÅKREHAMN
kr
-2 362
P582 NYTT PRODUKSJONSKJØKKEN
kr
-15 000
P583 NØDSTRØMSAGREGAT BREKKE VANNBEH.
kr
-5 900
P588 UNIVERSELL UTFORMET STI BUKKØY
kr
-1 398
P589 NY IDRETTSHALL VORMEDAL
kr
-28 000
P566 ENERGIKARTLEGGING
kr
-1 500
Sum redusert finansieringsbehov
Redusert MVA-kompensasjon
Redusert bruk av lån selvkostinvesteringer
Redusert bruk av lån generelle investeringer
Økt bruk av lån bolig og industrifelt

kr
kr
kr
kr
kr

-198 855
35 087
21 777
144 143
-2 152

Vedtakspunkt 5. Omfordeling av fondsmidler
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Tabell 4: Omfordeling av fondsmidler

Ubundet investeringsfond
25399100 Omstillingsmidler (avsluttes)
25399000 Ubundet Investeringsfond
Sum endring

Beløp
kr -3 391 195
kr
3 391 195
kr
-

Vedtakspunkt 6. Justeringsavtaler
Estimerte overdragelse og årets justeringsbeløp innarbeidet i budsjettet 2019.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer.
Overdragelse av anlegg/infrastruktur:
Investeringer i anleggsmidler økes med kroner 21 330 000.
Tilskudd til investeringer økes med kroner 21 330 000.
Justeringsavtale:
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner økes med kroner 4 670 000.
Investering i anleggsmidler reduseres med kroner 3 525 000.
Bruk av lånemidler reduseres med kroner 1 175 000.
Vedtakspunkt 7. Oppdatert budsjettskjema 2A per 1 tertial 2019.
Tabell 4: Budsjettskjema 2A (tall i hele tusen kroner)

Budsjettskjema 2A - investering
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Budsjett2019

Generelle
investeringer

662 345
50 636
9 000
20 000
57 416
799 397

472 306
-1 000
9 000
480 306

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
SUM ekstern finansiering
Intern finansiering
Overført fra driftsbudsjett
Bruk av avsetninger
SUM intern finansiering

-449 786
-62 500
-21 830
-75 428
-32 001
-641 545

-216 843
-21 830
-72 071
-11 710
-322 454

-52 852
-105 000
-157 852

-52 852
-105 000
-157 852

Sum finansiering
Udekket / Udisponert

-799 397
-

-480 306
-

Fordelt per investeringsportefølje
Erverv og
Erverv og
Selvkost opparbeidels
opparbeidels
Startlån
investeringer
e av
e av boligfelt
industrifelt
173 247
9 786
7 006
51 636
20 000
57 416
173 247
9 786
64 422
71 636

-173 247
-173 247
-173 247
-

-5 039
-2 500
-1 956
-291
-9 786

-3 021
-60 000
-1 401
-64 422

-51 636
-20 000
-71 636

-

-

-

-9 786
-

-64 422
-

-71 636
-
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Saknr. 64/19
AKSJEOVERDRAGELSE - KJØP AV AKSJER I ASKI AS
Behandling:
Simonsen (H) og Thorheim (UA) var direkte inhabil etter fvl. § 6 (1) bokstav e og fratrådte.
41 representanter til stede.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Simonsen (H) og Thorheim (UA) gjeninntrådte
43 representanter til stede.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar:
1. Karmøy kommunestyre kjøper DNB Bank ASA sin aksjepost i Aski AS på totalt 17
aksjer for kr. 50.000.
2. I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer: Kjøp av aksjer og andeler øker med
kr. 50.000 knyttet til kjøp av aksjer, og bruk av avsetninger (ubundet
investeringsfond) økes tilsvarende.
3. Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å inngå foreslått avtale datert
09.04.2019, om aksjeoverdragelse med DNB Bank.
4. Rådmannen gis også fullmakt til eventuelt inngå avtaler med øvrige aksjonærer om
videre aksjeoverdragelse hvis noen av øvrige aksjonærer krever forkjøpsrett til sin
andel av aksjene, ihht til aksjeloven eller vedtekter.

Saknr. 65/19
KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune vedtar:
1. Kjøp av samtlige 4.320.000 aksjer i Haugaland Kraft AS som i dag eies av Bokn
kommune.
2. Ordføreren gis fullmakt til å foreta nødvendige vurderinger for riktig verdsettelse og
forhandlinger med Bokn kommune for komme til enighet om kjøpesum for aksjene i
Haugaland Kraft AS, samt å signere nødvendige dokumenter for å gjennomføre
planlagt aksjekjøp innenfor et beløp på 80 millioner kroner.
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3. Ordføreren gis også fullmakt til eventuelt å inngå avtaler med øvrige aksjonærer om
videre aksjeoverdragelse hvis noen av de øvrige aksjonærene krever forkjøpsrett til
sin andel av aksjene, ihht. aksjeloven eller vedtekter.
4. Finansiering av aksjekjøpet gjøres fra ubundne investeringsmidler. I budsjettskjema
2A gjøres følgende endringer:
a. Kjøp av aksjer og andeler økes med 80 millioner kroner
b. Bruk av avsetninger (Fond for industrifelt) økes med 80 millioner kroner

Saknr. 66/19
KJØP AV HOVEDGATA 52, KOPERVIK
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Saken behandles i lukket møte av hensyn til kommunens økonomiforvaltning, jf.
kommuneloven § 31, nr. 5 jf. offentleglova § 23, 1. ledd, samt Karmøy kommune sitt
møtereglement § 5.

2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gi bindende bud/kjøpe, begrenset oppad til
xxx, på eiendommen Hovedgata 52 Gnr: 58 bnr:141, 297, 298, 299.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å signere kjøpskontrakten.

3. Kjøp av Hovedgata 52 finansieres med ubunden investeringsfond.

4. I budsjettskjema 2B gjøres det følgende endringer:
Det etableres et nytt prosjekt Hovedgata 52 med en ramme på xxx.

5. I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:
Investeringer i anleggsmidler øker med xxx.
Bruk av avsetninger (ubundet investeringsfond) øker med xxx

6. Opplysningene i denne saken om hvor mange kroner kommunen kan komme til å bruke
for å kjøpe Hovedgata 52 Gnr: 58 bnr:141, 297, 298, 299 unntas fra innsyn, jf. offentleglova §
23, 1. ledd, av hensyn til kommunens økonomiforvaltning, frem til Hovedgata 52 Gnr: 58
bnr:141, 297, 298, 299 er solgt til kommunen eller annen kjøper.
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Saknr. 67/19
TILBUD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KOPERVIK HAVN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret viser til saksutredningen og styrevedtak i Karmsund Havn IKS i sak
19/19, der Karmøy kommune tilbys kjøp av gnr.58, bnr.173 i Kopervik havn til oppgitt sum
på 35 mill. kroner. Kommunestyret er kjent med at et eventuelt kjøp må godkjennes i
Havnerådet, som det øverste styringsorgan i Karmsund Havn IKS.
2. Kommunestyret legger til grunn at den 16.170 m2 store eiendommen har et potensiale som
kommunestyret ønsker å bidra til blir realisert. Kopervik Havn kan utvikles til en attraktiv og
funksjonell bydel i Kopervik.
3. En kommunal overtakelse av eiendommen vil medføre betydelige kostnader og eieransvar
til drift, vedlikehold og oppgradering av eiendommen før den er klargjort for bebyggelse.
Dette forhold sett i sammenheng med tilbudt pris gir etter kommunestyrets vurdering en for
høy total kostnad.
4. Kommunestyret gir administrasjonen myndighet til å forhandle videre med Karmsund
Havn IKS med utgangspunkt i takst utarbeidet av Takst Team AS.
5. Kommunestyret er eventuelt åpen for senere samarbeid med private aktører om utvikling

av Karmsund Havn.

Saknr. 68/19
SØKNAD OM FINANSIELL GARANTI - STIFTELSEN UNI RESEARCH POLYTEC AS
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommune stiller simpel garanti til Uni Research Polytec AS for 400 000 kroner.
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører senest etter 3 år.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.
4. Alle vedtak i punktene over forutsetter at Haugesund kommune stiller samme garanti til
Uni Research Polytec AS, 400 000 kroner med inntil 3 års varighet.
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Saknr. 69/19
OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å oppgradere kommunestyresalen i 2019 for en samlet kostnad på
inntil kroner 1 450 000 inkl. mva.
Kostnaden finansieres ved bruk av fond Til oppgradering av kommunale bygg (ubundet
investeringsfond), økt kompensasjon for merverdiavgift (investering) og bruk av
Disposisjonsfond (drift).

2. I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:
Prosjekt «Oppgradering av kommunestyresal» opprettes og tilføres budsjett på kroner
1 100 000.

I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer:
Investeringer i anleggsmidler økes med kroner 1 100 000.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med kroner 220 000.
Bruk av avsetninger (fond Til oppgradering av kommunale bygg) økes med kroner 880 000.
I budsjettskjema 1B gjøres følgende endringer:
Rammen for tjenesteområde Administrasjon økes med kroner 280 000

I budsjettskjema 1A gjøres følgende endringer:
Bruk av disposisjonsfond økes med kroner 280 000.

Saknr. 70/19
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 b) vedtar kommunestyret å gi fritak for
eiendomsskatt for «bygning som har historisk verde». Fritaket begrenses til bygninger
som Riksantikvaren har fredet etter kulturminneloven.
2. Fritaket gjelder for år 2020 og vurderes videre i forbindelse med årlige
budsjettvedtak.

Side 13 av 32

Saknr. 71/19
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR.
58/173
Behandling:
Behandlet etter sak 72/19.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret avslår søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommen Gnr. 86,
Bnr. 238, 237 og 239, samt Gnr. 58 bnr 173, etter eiendomsskatteloven § 7, 1. ledd,
bokstav a), gjeldende for skatteåret 2018 og 2019.

2. Vedtaket kan påklages. Klagefrist er 6 uker fra mottak av vedtaket, jfr.
eigedomsskattelova § 19.

3. Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket
kan ikke reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over
vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen, jfr.
Forvaltningsloven § 27 b).

Saknr. 72/19
ETABLERING AV BASESTASJON PÅ FEØY
Behandling:
Behandlet før sak 71/19.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet godkjenner at det inngås avtale med Haugaland Kraft om
finansiering av strømkabel, og at det inngås leieavtale med grunneier. Samlede
estimerte utgifter på kroner 258 293 finansieres av Formannskapets disposisjonsfond.
2. I budsjettskjema 2B gjøres følgende endring:
Nytt investeringsprosjekt «Strømkabel Feøy» tilføres budsjettmidler på kroner
233 000.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endring:
Investering i anleggsmidler økes med kroner 233 000.
Overføring fra driftsbudsjettet økes med 233 000.
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I budsjettskjema 1B gjøres følgende endring:
Rammen for tjenesteområdet Administrasjon reduseres med kroner 233 000.
I budsjettskjema IA gjøres følgende endring:
Overføring til investering økes med kroner 233 000.

Saknr. 73/19
BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE
Behandling:
Hansen (SV) foreslo:
Ordningen gjøres gjeldende fra 1. august.
For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler.
Resten dekkes fra formannskapets disposisjonspost.
For senere år innarbeides nødvendig beløp i kommunens budsjett og økonomiplan.
Knutsen (KrF) orienterte om at det ikke var tilstrekkelig med midler til dette disponibelt i
formannskapets disposisjonspost.
Hansen foreslo:
Ordningen gjøres gjeldende fra 1. august.
For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler.
Resten dekkes fra ekstrautbytte til Haugaland Kraft.
For senere år innarbeides nødvendig beløp i kommunens budsjett og økonomiplan.
Innstillingen ble vedtatt med 41 stemmer mot 2 stemmer for Hansen (SV) sitt forslag som
falt. (SV1, MDG 1).
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av behov
for sosial stønad.
Ordningen gjøres gjeldende fra 1. oktober 2019.
For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler kr 300.000 samt kr
400.000 fra formannskapets disposisjonspost. For senere år innarbeides nødvendig beløp i
kommunens budsjett og økonomiplan.

Side 15 av 32

Saknr. 74/19
GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY 2019-2023
Behandling:
Medhaug (H) foreslo følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det arbeides frem en enklere løsning for møte- og kjøregodtgjørelse jfr.
Punkt 11 og 12 i nytt reglement hvor representantene må sende inn krav etter hvert møte.
Saken enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget fra Medhaug (H) oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslag til revidert godtgjørelsesreglement for folkevalgte i
Karmøy kommune.
2. Reglementet legges frem for stadfesting av nytt kommunestyre.
3. Reglementet gjelder for valgperioden 2019 – 2023.
4. Reglementet implementeres i rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan for 2019 –
2022.

Saknr. 75/19
REVISJONSAVTALEN - BRUK AV OPSJON ELLER NY ANBUDSRUNDE I ÅR
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Karmøy kommunestyre vedtar å benytte seg av retten til å forlenge avtalen med 1 år med
revisjonsselskapet KPMG AS om levering av revisjonstjenester til Karmøy kommune fram til
30.06.21.
Karmøy kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å utforme konkurransegrunnlaget og
forberede sak om innkjøp av revisjonstjenester i 2020 med virkning fra 01.07.21.

Saknr. 76/19
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I
BARNEHAGE»
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Karmøy kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet i barnehage» til orientering.
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Saknr. 77/19
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "IVARETAKELSE AV OPPGAVER I
FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN"
Behandling:
Ve Sæbø (H) foreslo følgende tilleggspunkt:
Sak 77/19 forvaltningsrevisjonsrapport for ivaretakelse av oppgaver i forbindelse med
samhandlingsrapporten skal være en sak til helse- og omsorgsutvalget neste gang den skal vedtas.
Nilsen (Ap) foreslo at Ve Sæbø (H) sitt forslag ble oversendt formannskapet.
Ve Sæbø (H) godtok dette.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslag fra Ve Sæbø (H) oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.
Vedtak:

1.

Karmøy kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Ivaretakelse av oppgaver i
forbindelse med samhandlingsreformen» fra KPMG AS til orientering.

2.

Rapporten oversendes rådmannen for videre oppfølging av rapportens anbefalinger.

3.

Rådmannen gir tilbakemelding til kommunestyret via kontroll og kvalitetsutvalget om
oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Saknr. 78/19
OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - KARMSUND HAVN IKS
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar tilbakemeldingen om oppfølging av revisjonsrapporten
«Selskapskontroll – Karmsund Havn IKS» til orientering.

Saknr. 79/19
ÅRSMELDING 2018 - 2019 - UNGDOMSRÅDET
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding for 2018 – 2019 til orientering.
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Saknr. 80/19
VIDEREFØRING AV PARTNERSKAPET SKAPE 2020 - 2023
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar:
1. Det inngås partnerskapsavtale med Rogaland fylkeskommune om Skape, utvidet
pakke, for perioden 2020-2023 med en budsjettramme på kr. 5,25 per innbygger per
år. Totalt kr. 221.178 basert på dagens innbyggertall.
2. Kostnaden forutsettes dekket av «frie midler» i budsjett for tjenesteområde
«Næring».
3. Rådmannen gis fullmakt til formelt å inngå avtalen med Rogaland fylkeskommune
hvor endelig tjenestetilbud avtales.

Saknr. 81/19
POLITIVEDTEKT
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til revidert politivedtekt for Karmøy kommune.

Saknr. 82/19
TRAFIKK SOM VALGFAG I SKOLEN
Behandling:
Thorheim (UA) foreslo følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om en vurdering av å innføre grunnkurset trafikk som obligatorisk kurs for elever
i ungdomsskolen.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget fra Thorheim (UA) oversendes formannskapet uten
realitetsbehandling.
Vedtak:
Kommunestyret tar saken om Trafikk som valgfag til orientering.
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Saknr. 83/19
REGIONAL REISELIVSSTRATEGI
Behandling:
Ordfører orienterte om at Simonsens (H) habilitet ble vurdert i formannskapets behandling
av saken, men hvor formannskapet enstemmig fant Simonsen habil til å behandle saken. Et
enstemmig kommunestyre stadfestet denne vurderingen.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune vedtar vedlagte forslag til regional reiselivsstrategi som Regionrådet for
Haugalandet i sitt møte 15.02.19 vedtok å sende ut til kommunene.
Haugaland Vekst gis mandat til å iverksette prosess med eierskapsstrategi for Destinasjon
Haugesund og Haugalandet AS på vegne av eierkommunene. Andre eiere og aktører trekkes
inn i prosessen.
Haugaland Vekst gis mandat til å iverksette prosess knyttet til satsingsområdene i strategien
i nært samarbeid med kommunene og destinasjonsselskapene.

Saknr. 84/19
JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kommunestyret vedtar jordvernstrategi for Karmøy, slik som den foreligger vedlagt
saksframlegget.
Kommunestyret viser til innspill fra både fylkesmannen og fylkeskommunen og ber
rådmannen se til at måltallet på omdisponering av jord blir gjenstand for grundig vurdering
ved neste rullering av kommuneplanen.

Saknr. 85/19
AVFALLSSTRATEGI 2019-2025
Behandling:
Hansen (SV) foreslo følgende nytt punkt 3 og 4:
3. Karmøy kommune forutsetter renovasjon i kommunal regi. Ny sak om organisering tas opp igjen
mot slutten av strategiperioden.
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4. Kommunestyret ser interessante muligheter i etablering av et felles avfallsselskap for hele
Haugalandet og ber om at det tas initiativ for å klargjøre mulighetene for dette.

Hansen (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av SV og MDG:
Karmøy kommune ber rådmannen om å fremme forslag om at Karmøy kommune erklærer klimakrise i
tråd med vedtak i andre kommuner og fylkeskommuner.
Innstillingen vedtatt med 41 stemmer mot 2 stemmer for Hansens forslag som falt (SV 1,
MDG 1).
Oversendelsesforslaget fremsatt av SV og MDG oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.

Vedtak:
 Kommunestyret tar avfallsstrategi 2019-2025 til etterretning. Større investeringer i
henhold til strategien vedtas i budsjettbehandlingen.
 Innhenting av avfall i kommunal regi gjøres permanent fra 1.09.2019


Kommunestyret ser interessante muligheter i etablering av et felles avfallsselskap for
hele Haugalandet, og ber om at det tas initiativ for å klarlegge mulighetene for dette.
Hovedmålene i den strategiske avfallsstrategien (1. Kraftig forbedring av
miljøaspektet. 2. Vi skal gjøre det enkelt å sortere rett, 3. Vi skal levere
kostnadseffektive tjenester) legges til grunn for forhandlingene.

Saknr. 86/19
PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Behandling:
Stangeland (KrF) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Plan for universell utforming er et grundig gjennomarbeidet dokument. Jeg vil allikevel understreke
viktigheten av at alle våre bygg og infrastruktur er tilrettelagt for alle og at man tar dette tungt inn
over seg også ved planlegging av nye prosjekter. Det kan være lurt at våre nye prosjekter blir sett
utenfra før byggestart, derfor ønsker jeg å gjøre rådmannen oppmerksom på firmaer som f. eks
Universell utforming AS som tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og
uteområder.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget fremsatt av Stangeland (KrF) oversendt formannskapet uten
realitetsbehandling.
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Vedtak:
Kommunestyret vedtar Plan for universell utforming, Karmøy kommune 2019-2023 med de
mål, delmål og tiltak som fremgår av planen. Fokus for planen er områdene kommunale
bygg, eiendommer, utearealer og friområder.

Saknr. 87/19
EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ
ÅKRA (PLAN 2041)
Behandling:
Saken behandlet etter sak 60/19.
Eriksen redegjorde og stilte spørsmål ved sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Eriksen fratrådte.
42 representanter til stede.
Nilsen (KrF) redegjorde og stilte spørsmål ved sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Nilsen fratrådte.
41 representanter til stede.
Simonsen (H) foreslo:
Eriksen (KrF) er å anse habil til å behandle denne saken.
Nilsen (KrF), kan ut i fra sin redegjørelse, anses som inhabil i saken.
Endresen (FrP) foreslo:
Eriksen (KrF) er ikke å anse som inhabil til å behandle denne saken.
Nilsen (Ap) er å anse inhabil dersom hans vennskap er det som er avgjørende for hans syn i saken.
Knutsen (KrF) foreslo:
Begge er å anse som habile.
Eriksen (KrF) ble enstemmig vedtatt habil.
Eriksen tiltrådte.
42 representanter til stede.
Nilsen (KrF) ble enstemmig vedtatt habil.
Nilsen tiltrådte.
43 representanter til stede.
Hatløy (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen, hvor det utredes hvilke vegutbedringer som er
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nødvendige for å oppfylle rekkefølgekravet i planen, samt om dette vil medføre at færre eiendommer
berøres og mindre grad, basert på mulig enklere løsninger.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Hatløy fikk 17 mot 26 stemmer og falt (H 6, SV 1, MDG 1, SP
2, FrP 4, UA 4, KrF 1).
Thorheim (UA) foreslo:
1. Det vedtas ikke å ekspropriere nødvendig vei- og fortausgrunn benevnt i planen som V04, V06 og
F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459, 2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265, 232, 191 i Karmøy kommune for å gjennomføre reguleringsplan
2040 Åkraøyno og Holmane, egengodkjent av Karmøy kommunestyre den 17.11.15 jfr. Søknaden.
2. Kommunestyret viser til at det i 2019 er vedtatt ny kommunedelplan for Åkrehamn, og ber
rådmannen ta en fornyet gjennomgang av Plan 2041, med tanke på en nærmere koordinering mellom
målsettingene i Plan 2041 og den nylig vedtatte kommunedelplanen for Åkrehamn, herunder nærmere
vurdering av utforming av fortau, gateplan m.m.
3. Kommunestyret er innstilt på at Karmøy kommune vil være tiltakshaver og utbygger samt
finansierer for forbedringer av dagens vei vist i Plan 2041, eventuelt justert etter fornyet
plangjennomføring.

Ordfører foreslo følgende avstemningsrekkefølge:
Det skal fremkomme av protokollen hvem som stemmer mot ekspropriasjon, hvem som
stemmer for forslaget fremsatt av Thorheim (UA) og hvem som støtter innstillingen.
Thorheim (UA) sitt forslag blir stemt over først. Det som vinner frem settes opp mot
innstillingen.
Forslaget til Thorheim (UA) fikk 13 stemmer mot 30 stemmer og falt (FrP 4, UA 4, H 5).
Innstillingen vedtatt med 26 stemmer mot 17 stemmer (KrF 2, FrP 4, UA 4, H 5, SV 1, MDG
1).
Vedtak:
1. For å gjennomføre reguleringsplan 2040 Åkraøynå og Holmane, egengodkjent av
Karmøy kommunestyre den 17.11.15, vedtas det å ekspropriere nødvendig vei- og
fortaus grunn benevnt i planen som V01, V06 og F1, fra grunneierne av gnr. 15,bnr. 459,
2090, 160, 239, 328, 2263, 197, 851, 218, 1823, 2169, 307-690, 330, 237, 125, 724, 876, 2265,
232, 191 i Karmøy kommune, og i samsvar med søknaden, jfr. Plan- og bygningsloven §
16-2.
2. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken, forutsatt at søker stiller
betryggende sikkerhet for alle omkostninger knyttet til skjønnet.
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Saknr. 88/19
EKSPROPRIASJON SPANNE SENIORLANDSBY

Behandling:
Nilsen (H) redegjorde og ba må få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Nilsen (H) fratrådte.
42 representanter til stede.
Ordfører foreslo:
Nilsen (H) er å anse som inhabil etter fvl. § 6 (2).
Nilsen (H) enstemmig erklært inhabil jf. fvl. § 6 (2).
Medhaug (H) følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av sak om mulig ny tomt, jfr krav om sak etter kommunelovens § 32.1,
fremmet i forbindelse med sist kommunestyre.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Medhaug (H) fikk 12 stemmer mot 30 stemmer og falt (FrP 4,
H 6, SV 1, SP 1).
Innstillingen ble vedtatt med 32 stemmer mot 10 stemmer (FrP 4, H 6).
Nilsen (H) tiltrådte.
43 representanter til stede.
Vedtak:
1. For å gjennomføre reguleringsplan 5073- Områderegulering for Spanne Seniorlandsby,
egengodkjent av Karmøy kommunestyre den 19.12.16, vedtas det å ekspropriere hele
eiendommen gnr. 149, bnr. 1 tilhørende Karen Marie Sandvik og som ligger inn under
planområdet, det med unntak av området benevnt BK1, BK2 og BK3, samt områdene
benevnt som FRI 05 og FRI 06, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.

2. For å gjennomføre reguleringsplan 5073- Områderegulering for Spanne Seniorlandsby,
egengodkjent av Karmøy kommunestyre den 19.12.16, vedtas det å ekspropriere den del
av eiendommen gnr. 149, bnr. 286 tilhørende Ragnar Sørensen som ligger inn under
planområdet, jfr. Plan- og bygningsloven § 16-2.

3. Rådmannen gis fullmakt til å begjære skjønn i saken.
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Saknr. 89/19
PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Behandlet etter sak 87/19.
Ordfører orienterte om at det er avholdt meklingsmøte 26.06.19. Meklingsprotokollen er ikke
klar enda da fylkesmannen først skal gjøre noen formelle avklaringer med
kommunaldepartementet. I påvente av meklingsprotokollen har derfor rådmannen laget et
revidert forslag til vedtak. Forslaget til nytt vedtak ble utdelt. Representantene fikk pause i
møtet fra kl. 19:15 – 19:25 for å lese nytt forslag til vedtak og diskutere forslaget i gruppene.
Endresen (FrP) foreslo at saken utsettes.
Utsettelsesforslaget fremsatt av Endresen fikk 7 stemmer mot 36 stemmer og falt (UA 4, V 1,
SV 1, MDG 1).
Endresen (FrP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av FrP, V, SV og MDG:
1.
Det foreliggende forslag til reguleringsplan for FV.47 – Åkra Sør – Veakrossen legges
bort.
2.
Det utarbeides ny reguleringsplan hvor det interne veinettet i Åkra omhandles, og
hvor det planlegges rundkjøring ved Opelbygget, og hvor Engveien forlenges til
Tostemveien.
3.
Det utarbeides ny reguleringsplan for Veakrossen hvor dagens T-kryss omdannes til
en riktig dimensjonert rundkjøring.
4.
Prosjektene skal prioriteres, og være sluttført/gjeldfri innen innbetalingsperioden for
Haugalandspakken utløper 31.12.2023.
5.
Eventuelle restbeløp søkes bruk på «flaskehalser» langs traseen for eksisterende FV47
nord for Veakrossen. Reguleringsarbeidet for dette starter snarest.
Knutsen (KrF) fremmet rådmannens alternative forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar med rettsvirkning deler av forslag til reguleringsplan for «Fv47, Åkra
sør – Veakrossen», alt.1, og med tilhørende bestemmelser. (vist på kart sist datert 01.07.19).
Dette omfatter strekningen fra Ådland til og med kryss ved Killingtjørn og området for kryss
mellom fv47 og østre Veaveg («Veakrossen). (Vist på oversiktskart datert 01.07.19). Jf. planog bygningslovens § 12-13.
2. Kommunestyret konstaterer at det foreligger innsigelse fra fylkesmannen i Rogaland mot
planforslaget i området ved Breibakka/Kjerfjell. Uten rettsvirkning vedtar kommunestyret
forslag til reguleringsplan for «Fv47, Åkra sør – Veakrossen», strekningen fra kryss ved
Killingtjørn til området for kryss mellom fv47 og østre Veaveg («Veakrossen). (Vist på
oversiktskart datert 01.07.19).
3. Kommunestyret konstaterer at det 26.06.19 ble gjennomført mekling med fylkesmannen i
Rogaland uten at fylkesmannen i dette møtet trakk sin innsigelse. Det foreligger foreløpig ikke
formell og godkjent protokoll fra meklingen. Den delen av planen som omfattes pkt. 2 i det
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foreliggende vedtak, oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig
avgjørelse. Jf. plan- og bygningslovens § 12-13. På bakgrunn den omfattende behandling som
saken har hatt og planens betydning for utvikling av byområdet Åkrehamn, vil
kommunestyret be fylkesmannen medvirke til en snarlig avgjørelse i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
4. Kommunestyret vil be om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet innledningsvis
avklarer om fylkesmannen har anledning å fremme innsigelse. Jf. plan- og bygningslovens § 55. Det vises i denne forbindelse til begrunnelsen gitt i den foreliggende saksforberedelsen.
5. Dersom den endelige forhandlingsprotokollen fra meklingen den 26.06.19 likevel skulle vise at
fylkesmannen etter nærmere vurdering har trukket sin innsigelse, så vedtas også
reguleringsplan med bestemmelser i området ved Breibakka/Kjerfjell, som er nærmere
beskrevet og avgrenset i punkt 2, med rettsvirkning på tilsvarende måte som den øvrige
planen der det ikke foreligge innsigelse.

Fellesforslaget fremsatt av Endresen på vegne av FrP, V, SV og MDG fikk 9 stemmer mot 34
stemmer og falt (FrP 4, SV 1, V 1, MDG 1, SP 1, UA 1).
Forslaget fra hovedutvalg teknisk og miljø fikk 0 stemmer og falt.
Rådmannens forslag til nytt vedtak fremsatt av Knutsen (KrF) ble vedtatt med 34 stemmer
mot 9 stemmer (FrP 4, SV 1, V 1, MDG 1, SP 1, UA 1).

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar med rettsvirkning deler av forslag til reguleringsplan for
«Fv47, Åkra sør – Veakrossen», alt.1, og med tilhørende bestemmelser. (vist på kart
sist datert 01.07.19). Dette omfatter strekningen fra Ådland til og med kryss ved
Killingtjørn og området for kryss mellom fv47 og østre Veaveg («Veakrossen). (Vist
på oversiktskart datert 01.07.19). Jf. plan- og bygningslovens § 12-13.
2. Kommunestyret konstaterer at det foreligger innsigelse fra fylkesmannen i Rogaland
mot planforslaget i området ved Breibakka/Kjerfjell. Uten rettsvirkning vedtar
kommunestyret forslag til reguleringsplan for «Fv47, Åkra sør – Veakrossen»,
strekningen fra kryss ved Killingtjørn til området for kryss mellom fv47 og østre
Veaveg («Veakrossen). (Vist på oversiktskart datert 01.07.19).
3. Kommunestyret konstaterer at det 26.06.19 ble gjennomført mekling med
fylkesmannen i Rogaland uten at fylkesmannen i dette møtet trakk sin innsigelse. Det
foreligger foreløpig ikke formell og godkjent protokoll fra meklingen. Den delen av
planen som omfattes pkt. 2 i det foreliggende vedtak, oversendes Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse. Jf. plan- og bygningslovens § 1213. På bakgrunn den omfattende behandling som saken har hatt og planens
betydning for utvikling av byområdet Åkrehamn, vil kommunestyret be
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fylkesmannen medvirke til en snarlig avgjørelse i Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
4. Kommunestyret vil be om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet
innledningsvis avklarer om fylkesmannen har anledning å fremme innsigelse. Jf.
plan- og bygningslovens § 5-5. Det vises i denne forbindelse til begrunnelsen gitt i
den foreliggende saksforberedelsen.
5. Dersom den endelige forhandlingsprotokollen fra meklingen den 26.06.19 likevel
skulle vise at fylkesmannen etter nærmere vurdering har trukket sin innsigelse, så
vedtas også reguleringsplan med bestemmelser i området ved Breibakka/Kjerfjell,
som er nærmere beskrevet og avgrenset i punkt 2, med rettsvirkning på tilsvarende
måte som den øvrige planen der det ikke foreligge innsigelse.

Saknr. 90/19
PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING
- STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL.

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret finner ved 1. gangsbehandling ikke å ville fremme forslag til
reguleringsendring gjennom plan 3010-3 Stenging av privat fellesveg – del av tidligere
godkjent reguleringsplan 3010 for G/S-veg Bygnes-Søylebotn – jf. plan- og bygningslovens §
12-10. Kommunestyret viser til de innkomne merknader og innholdet i disse.

Saknr. 91/19
PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
Behandling:
Krog (MDG) var direkte inhabil etter fvl § 6 (1) og fratrådte.
42 representanter til stede.
Aksnes (Ap) fremmet rådmannens forslag til vedtak:
Planforslaget forkastes. Det vises til gjennomgangen av saken i saksfremlegget.
Eik-Nes (V) foreslo følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2 og at forslagets punkt 2 blir nytt punkt 3:
2. Forslag til teknisk løsning skal kun aksepteres med tilknytning til kommunalt avløpsnett. Tillatelsen
skal kunne anses som en 0-utslippstillatelse. Omdefinering av 0- utslippstillatelse aksepteres ikke.
Søknad om den varslede utslippstillatelsen skal være slik utformet at korrekt løsning for utslipp/kloakk
kommer tydelig frem.
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3. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Avstemningsrekkefølgen var følgende:
Innstillingen settes opp mot forslaget fremsatt av Aksnes (Ap).
Dersom innstillingen får flertall voteres det over tilleggsforslaget fremsatt av Eik-Nes (V).
Forslaget til Aksnes (Ap) fikk 20 stemmer mot 22 stemmer for innstillingen og falt (Ap 14, FrP 4, SV
1, V1).
Forslaget fremsatt av Eik-Nes (V) fikk 16 stemmer mot 25 stemmer og falt (Ap 14, SV 1, V 1).
Krog (MDG) tiltrådte.
43 representanter til stede.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar plan 4052, detaljregulering for Kalstø med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens §
12.12.
Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12.12.
Begrunnelse for å vedta plan 4052 Kalstø:
Da søker startet «prosessen» på Kalstø, i 2014, ble det søkt om å sette opp et hus. Etter
befaring, ble det av hovedutvalg teknisk krevd at det ble utarbeidet reguleringsplan. Planen
som nå foreligger har tatt svært lang tid med mange behandlinger, både kommunalt,
fylkeskommunalt og hos fylkesmannen. Den lange tidsbruken kan ikke lastes tiltakshaver og
det vil være urettferdig om plan 4052 nå skal avvises fordi det i senere tid er vedtatt
kommunedelplaner, plan 4052 ikke lenger er i overensstemmelse med. Dette gjelder først og
fremst kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kommuneplan for klima og
transport. Alle innsigelser er «ryddet opp i» og planen er gjennomførbar slik den foreligger
nå.

Saknr. 92/19
PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY 86/23
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for havneområde Flatskjær, Husøy med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 25.06.19), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.
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Saknr. 93/19
REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET 01.07.2019
Behandling:
Referatlisten enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Orienteringen om overgang til grønn fase etter godkjenning av beslutningspunkt 2 for

infrastrukturarbeidet for investeringsprosjekt P513 Åkra – erverv/infrastruktur/idrettshaller

2. Saksprotokoll – oversendelsesforslag fra kommuenestyret 13.05.2019 (ettersendes)
3. Skatteinngang fordelt til Karmøy – April 2019
4. Skatteinngang fordelt til Karmøy – Mai 2019
5. Møtereferat fra S1-2019 for Haugalandspakken
6. Protokoll – Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 15.05.2019
7. Protokoll – kontroll- og kvalitetsutvalget 19.06.2019 (ettersendes)
8. Protokoll fra representantskapsmøtet 06.05.19
9. Protokoll - Barnas kommunestyre 23.05.2019

Saknr. 94/19
EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 01.07.2019
Behandling:
1. Spørsmål og svar til kommunestyremøtet 01.07.19
1 – Universelt utformet sti til Bukkøy

Det har lenge vært jobbet for å få på plass vei/sti til Bukkøy som tilfredsstiller kravene til
universell utforming. Kan ordføreren gjøre rede for status og skissere en tidslinje for når
denne kan forventes ferdigstilt?

Alf Magne Grindhaug, gruppeleder Karmøy KrF

Svar:
Utvalgsmedlem Albertsen (KrF) stilte det samme spørsmålet i hovedutvalg teknisk og miljø,
og følgende notat ble da utarbeidet:
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Det gjelder grusstien til Bukkøy. Den er ikke universelt utformet og folk i rullestol eller
gåstol kan ikke komme seg ned. Det er planlagt at dette skal ordnes opp i, hva er status i
saken?
Er den inne på en prioritert liste av prosjekter som skal gjennomføres?
Her kommer en kort oppsummering av status for dette prosjektet:
I utgangspunktet skulle dette prosjektet finansieres med kommunale midler (2 millioner
kroner 2018) og et tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune (700' kroner). Det ble utarbeidet
skisser for tre mulige traséer av Norconsult.

Fylkeskommunen har gitt uttrykk for at ingen av disse traséene er gode nok for å motta
tilskudd, ettersom stigningsforholdene ikke er tilfredsstillende. Vi ser i samråd med
konsulenten ikke mulighet til en "ekte" universell utforming av stien på grunn av terrenget
og nødvendige hensyn til kulturminnevern. Likevel hadde forholdene for mennesker med
nedsatt funksjonsevne blitt forbedret vesentlig. Løsningene er så mye bedre at også Norges
Handikapforbund har signalisert sin aksept for disse. Vi har diskutert dette med
fylkeskommunen i et møte, men dette endret ingenting i deres negative holdning.

Imidlertid har vi søkt om statlige midler for stien (her tenkte vi i utgangspunktet stien i
forlengelse av dette prosjektet inkluderte broene). Her har vi fått innvilget midler slik at vi
kan gjennomføre prosjektet også uten fylkeskommunalt tilskudd. Samtidig vil dette da betyr
at vi ikke kommer like langt med resten av stien.

Prosjektet lå litt på is på grunn av disse utfordringene. Etter sommeren vil vi ta opp tråden
igjen med et møte med konsulentene i Norconsult. Vi ser da for oss å sende forslagene (i
prioritert rekkefølge) til stiene til riksantikvaren for vurdering og godkjenning.

Det må også nevnes at det er spørsmål knyttet til en realisering før reguleringsprosessen for
området er ferdigstilt eller om denne må/bør avventes. Her er jeg litt usikker, men jeg går i
utgangspunktet ut fra at dette området ikke ligger i planområdet og at det eventuelt bare
dreier seg om koordinering av hvor stien skal starte (slik at det passer til reguleringsplanen).

2 - Vannkvalitet i Karmøy kommune
Med bakgrunn i den siste tids hendelser både på Askøy og Utsira, hvordan er vannkvaliteten
i Karmøy og hvilke målinger foretar vi for å sikre oss at innbyggerne våre med trygghet får
vann av en god kvalitet?
Har vi noen reservevannkilder og beredskap dersom vannkvaliteten ikke skulle være
tilfredsstillende?
Kåre Hatløy, Høyre
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Svar:
Karmøy har godt og sikkert vann!
Spørsmål om rent drikkevann er avhengig av mange faktorer:
Nedbør, nedbørens nedslagsfelt, vannkilder, vannbehandling, høydebasseng, kommunale og
private rørsystem.

Drikkevannet i Karmøy kommer fra mange grunne vannkilder fra den sørlige delen av øyen,
til sammen ni vann. De kanaliseres via Øvre Brekkevann til Brekke vannbehandlingsanlegg
(VBA). Der renses alt vannet grundig. Fra Brekke VBA pumpes vannet opp i 8 høydebasseng
(store tanker), før det slippes ut i kommunale rør og transporteres til private rør og videre
inn til husstandene.

For å kontrollere at vannet vårt holder god kvalitet i alle ledd, tas det prøver på ulike steder i
prosessen. Etter at farge på vannet er fjernet blir alt vann levert fra Brekke VBA desinfisert
vha UV og klor. Ved vannbehandlingsanlegget er det «online måleinstrumenter», dvs. at det
tas ut en delstrøm kontinuerlig for å kontrollere vannkvaliteten.

Ukentlig tas det prøver av vannet, blant annet fra høydebasseng. Prøvepunktene er fordelt
utover i hele kommunen. En «normal» prøve inneholder 13 forskjellige parametere,
bakteriologiske og fysisk/ kjemiske. Herunder E.coli og koliforme bakterier. Vannprøvene
blir analysert av et eksternt laboratorium.

Karmøy kommune er med i «bedreVann», som er et verktøy for å måle tilstand for de
kommunale vanntjenestene. Benchmarkingen konkluderer med at vannet i Karmøy er:
-

Hygienisk betryggende drikkevann

-

God bruksmessig vannkvalitet

Hvert sekund gjennom hele døgnet blir det levert ut ca. 200 l/s drikkevann fra Brekke VBA.
Det er gjort avtale om forpliktelser til gjensidig vannleveranser mellom Karmøy kommune
og Tysvær kommune i en akutt krisesituasjon.
Avtale er også inngått mellom Karmøy kommune og Haugesund kommune hvor
kommunene forplikter seg gjensidig ved behov å levere vann til hverandre.
Avtalene har sine begrensninger i vannuttak og at det ikke skal skape unødvendige
problemer for den som leverer.
Antatt dekning er ca. 15 %, de resterende 85 % har vi ikke dekning for.
Vi har i dag ikke reservevannkilder som kan kobles inn umiddelbart. Ved strømbrudd har vi
ikke reservekraft. Dette er problemstillinger administrasjonen jobber med.
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VAR har en 500l drikkevannskontainer tilgjengelig. Ved behov er det mulig å låne
drikkevannskontainere fra Haugesund (en 1000l + en 1500l).
Dette er vurdert som ikke tilstrekkelig og er derfor tatt med i hovedplan vann (som
nødvann).

Hver dag jobbes det for å gjøre forsyningen av drikkevann sikrere.
De kommunale vannrørene utgjør hele 350 km og noen av dem er nesten 100 år gamle.
Som i alle andre kommuner skiftes vannledningene ut gradvis. Kommunen bruker 22
millioner kroner på dette hvert år, likevel vil det fortsatt ta mer enn 150 år før alt er fornyet
med dagens utskiftingstakt.
38 % av drikkevannet forsvinner i lekkasjer og dette er et altfor høyt tall.
Det er behov for økt utskiftingstakt, økt fokus på lekkasjesøking og andre sikringstiltak for å
trygge drikkevannet.

I august 2017 hadde vannverket tilsyn fra mattilsynet. Mattilsynet konkluderte med at
kommunen har gode rutiner for drift av høydebasseng.
Det mest alvorlige som framkom i tilsynet, var mangelen på tilfredsstillende
reservevannsløsning, som kan tas i bruk dersom Brekke settes ut av funksjon.
Det jobbes langsiktig med å etablere en felles reservevannsløsning for hele regionen etter
initiativ fra Karmøy kommune. I øyeblikket jobbes det med flere mulige alternativer. Disse
skal det nærmeste året evalueres ved at en tar vannprøver.
Fremtidige tiltak blir oppsummert i «hovedplan vann», som det jobbes med for tiden og som
kommer til politisk behandling i løpet av vinteren 2019/ 2020.

Kvalitet
Drikkevann fra vannverket har høy kvalitet.
Kvaliteten på drikkevannet garanteres av hyppige prøver, laboratoriekontroller og
vannverkets kvalitetssystem.
Det skal være kvalitet i alle ledd for å oppnå godt drikkevann, fra kilde via produksjon til
leveranse hos innbyggerne.
3 – Legevaktsamarbeid

Det er ønskelig med status i forbindelse med å etablere interkommunal legevaktsamarbeid.

Helge Thorheim, Uah
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Svar:
Det ble i vår framlagt forslag til de samarbeidspartene (kommunene+Helse Fonna) slik at
prosjektet kunne går over i prosjekteringsfasen. Etter utsendelsen av avtalen besluttet
(formannskapet) Haugesund kommune å trekke seg fra samarbeidet. Karmøy kommune
jobber videre med resterende kommuner og Helse Fonna om mulige alternativer.

2. På vegne av Susan Borg (UA) fremmet ordfører følgende oversendelsesforslag til
formannskapet:
Vi ønsker alle at Karmøy skal være en god kommune å bo i. Ikke minst for de eldre.
Ber om at Karmøy ser på muligheten for å bli en Livsgledekommune. I den forbindelse hadde det vært
fint om Formannskapet fikk en orientering i forkant av et møte. Anne Marit Sandhåland, lærer ved
Åkrehamn videregående skole, kommer gjerne og forteller om hva det innebærer.
En livsgledekommune jobber med å spre livsglede til eldre i sin kommune etter en model utviklet av
Livsglede for Eldre og samarbeidskommuner.
Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisjasjon med tre hovedarbeidsområder: tjenesteutvikling,
frivillighet og utdanning.
Målet i en livsgledekommune er å jobbe systematisk og målrettet for å sikre et godt og variert tilbud til
eldre i kommunen, med spesielt fokus på å nå de mest sårbare.

3.Ordfører takket for det gode samarbeidet gjennom disse fire årene og ønsket alle en god
valgkamp frem mot valget 9. september. Det ble også informert om at den tradisjonelle
avslutningsmiddagen for representantene med sine respektive avholdes 2. oktober.

Saknr. 95/19
PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan for miljørettet helsevern Karmøy kommune 2019-2024 tas til orientering.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I
KOMMUNESTYRET 01.07.2019
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 97/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 01.07.2019.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5780

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

FRITAK FRA POLITISKE VERV 2019-2023 - BENTE THORSEN - SUPPLERINGSVALG

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret innvilger Bente Thorsen, Fremskrittspartiet, fritak som
kommunestyrerepresentant grunnet helsemessige årsaker.
2. Geir Aarvik rykker opp på fast plass i kommunestyret for Fremskrittspartiet, og
varamedlemmene på plassene etter han rykker én plass opp.
3. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for å supplere varamedlemslisten for Fremskrittspartiet til
kommunestyret.

SAKSFRAMSTILLING
Bente Thorsen, Fremskrittspartiet, har søkt om fritak fra vervet som folkevalgt for
kommunestyreperioden 2019-2023 jf. kommuneloven 7-9 av helsemessige årsaker.
Av kommuneloven § 7-9 (2) følger det at dersom en folkevalgt ikke kan ivareta sitt verv uten at
dette fører til vesentlig ulempe for han eller henne kan kommunestyret, etter søknad, kan frita
den folkevalgte for vervet.
Søknaden er unntatt offentlighet jf. forvaltningsloven § 13 (1), men er tilgjengeliggjort for
representantene om ønskelig i møtet. Det foreligger ingen tvil om at vilkårene for å innvilge
søknad etter kommuneloven § 7-9 (2) er oppfylt.
Varameldlem for Fremskrittspartiet Geir Aarvik rykker følgelig opp som fast medlem av
kommunestyret for Fremskrittspartiet jf. kommuneloven 7-10 (3).
For å supplere varamedlemslisten til Fremskrittspartiet til kommunestyret må valgstyret foreta

nytt valgoppgjør.

SAKSPROTOKOLL - FRITAK FRA POLITISKE VERV 2019-2023 - BENTE
THORSEN - SUPPLERINGSVALG
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 98/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt. Geir Aarvik (FrP) representerer dermed FrP som fast representant i
møtets øvrige saker.
Vedtak:
1. Kommunestyret innvilger Bente Thorsen, Fremskrittspartiet, fritak som
kommunestyrerepresentant grunnet helsemessige årsaker.
2. Geir Aarvik rykker opp på fast plass i kommunestyret for Fremskrittspartiet, og
varamedlemmene på plassene etter han rykker én plass opp.
3. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for å supplere varamedlemslisten for Fremskrittspartiet til
kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5820

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019-2023

Forslag til vedtak:
MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

SAKSFRAMSTILLING
Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte jf. kommuneloven § 7-1
(3).
I henhold til kommunelovens § 5-6 (2) velges medlemmene og varamedlemmene for 4 år blant
medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg jf. § 7-5 og § 7-6 dersom minst
ett av medlemmene krever det jf. § 7-4 (1).
Formannskapet skal bestå av minst 5 medlemmer jf. § 5-6 (1). Formannskapet i Karmøy har de
siste valgperiodene hatt 11 medlemmer.
Ved valg av formannskap etter forholdstall kan listen(e) inneholde inntil dobbelt så mange
forskjellige navn som det skal velges medlemmer jf. § 7-5 (2). Hver liste skal så vidt mulig tildeles
så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av 2 jf. § 7-6 (5).

Oversikt over vedlegg:
Kapittel 5 i ny kommunelov av 2019 «Kommunal organisering. Folkevalgte organer»
Kapittel 7 i ny kommunelov av 2018 «Valg til folkevalgte organer»
Runskriv fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 28.06.2019 « Rundskriv om konstituerenande
møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir»
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I

Første del. Generelle bestemmelser
Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde
§ 1-1. Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige
rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati
med aktiv innbyggerdeltakelse. 1
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling
til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av
offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitskapende2
og bærekraftige.3
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 2-2 og Grl. § 49 (2).
2 Jf. § 11-5 og offl. § 1.
3 Jf. Grl. § 112.

§ 1-2. Lovens virkeområde
Loven gjelder for kommuners og fylkeskommuners virksomhet. 1
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 2-1.

Kapittel 2. Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret
§ 2-1. Kommunalt og fylkeskommunalt selvstyre
Norge er inndelt i kommuner og fylkeskommuner med en egen folkevalgt ledelse.
Hver kommune og fylkeskommune er et eget rettssubjekt1 og kan ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar.
Kommunene og fylkeskommunene utøver sitt selvstyre innenfor nasjonale rammer. Begrensninger i det
kommunale og fylkeskommunale selvstyret må ha hjemmel i lov. 2
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. dl. § 191, tvl. § 2-1 (1), b, strl. § 27.
2 Sml. Grl. § 113.

§ 2-2. Prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale og fylkeskommunale selvstyret 1
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Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det som er nødvendig for å
ivareta nasjonale mål.
Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges til det forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne.
Innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk bør kommuner og fylkeskommuner ha frie inntekter 2 som
gir økonomisk handlingsrom. 3
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 1-1.
2 Jf. sktl. § 15-2 og § 15-3.
3 Jf. § 14-1.

Kapittel 3. Kommuneinndeling og kommunenavn mv.
§ 3-1. Kommuneinndeling og kommunenavn
Hver kommune hører til et fylke. Hvert fylke unntatt Oslo utgjør en fylkeskommune.
Endringer i den kommunale og fylkeskommunale inndelingen gjøres etter regler som er fastsatt i lov. 1
Vedtak om endring av kommunenavn fattes av Kongen. Før spørsmål om navneendring kan avgjøres, skal
den eller de kommunene som er berørt, få uttale seg.
Fylkeskommunen skal ha samme navn som fylket.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Se lov 15 juni 2001 nr. 70.

§ 3-2. Kommunevåpen og kommuneflagg
Kommunestyret fatter selv vedtak om kommunevåpen og kommuneflagg. Fylkestinget fatter selv vedtak om
fylkesvåpen og fylkesflagg.
Kommunale og fylkeskommunale våpen og flagg skal ikke kunne forveksles med eksisterende kommunale
eller fylkeskommunale våpen eller flagg, andre kjennetegn som er omfattet av straffeloven 1 § 165 bokstav b
eller § 166, et statsflagg eller noe som kan oppfattes som slike kjennetegn eller flagg.
Kommunen og fylkeskommunen skal uten ugrunnet opphold sende vedtak om kommunale eller
fylkeskommunale våpen og flagg til Arkivverket.2 Arkivverket skal publisere mottatte våpen og flagg uten
ugrunnet opphold. Departementet kan gi forskrift om innsendingen og publiseringen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
2 Jf. lov 4 des 1992 nr. 126 § 4.

Kapittel 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet
§ 4-1. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet
Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre
rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge til rette for at alle kan få
tilgang til slik informasjon.1
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. offl. § 1.
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Andre del. Folkevalgte
Kapittel 5. Kommunal organisering. Folkevalgte organer
§ 5-1. Folkevalgte organer
Folkevalgte organer1 skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike
organer i andre lover.
Folkevalgte organer etter denne loven er
a) kommunestyre og fylkesting2
b) formannskap og fylkesutvalg3
c) kommuneråd og fylkesråd4
d) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg
e) arbeidsutvalg
f) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid5
g) kommunestyre- og fylkestingskomiteer
h) styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten i parlamentarisk styrte6 kommuner
eller fylkeskommuner
i) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd7
j) representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap8
k) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov.
Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som inkluderer den
betegnelsen som er brukt om organet der. I navnet kan betegnelsen by eller herad brukes i stedet for
betegnelsen kommune.
Med folkevalgte menes i denne loven
a) medlemmer av kommunestyret og fylkestinget
b) personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter §
5-2
c) medlemmer til kommunedelsutvalg valgt ved direkte valg etter § 5-8
d) kommunerådsleder og fylkesrådsleder utpekt av ordføreren etter § 10-5 første ledd
e) medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet som er utnevnt av kommunerådslederen eller
fylkesrådslederen etter § 10-5 andre ledd.
Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c og som er valgt inn i underordnet styringsorgan i kommunalt
oppgavefellesskap,9 er likevel ikke å anse som folkevalgte.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
0 Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 55.
1 Jf. § 11-8 (2) og §§ 11-9 flg.
2 Jf. § 5-3.
3 Jf. § 5-6.
4 Jf. § 10-2.
5 Jf. kap. 20.
6 Jf. kap. 10.
7 Jf. kap. 18.
8 Jf. kap. 19.
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9 Jf. § 5-2 (2), c og kap. 19.

§ 5-2. Andre kommunale organer
Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven.
Andre kommunale organer etter denne loven er
a) partssammensatte utvalg1
b) styret for en institusjon2
c) underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 3
d) styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak4
e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for
ungdom.5
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-11.
2 Jf. § 5-10.
3 Jf. kap. 19.
4 Jf. § 9-5.
5 Jf. § 5-12.

§ 5-3. Kommunestyre og fylkesting. Intern delegering
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og fylkestinget er det øverste organet i fylkeskommunen.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, og fylkestinget treffer vedtak på vegne av
fylkeskommunen, hvis ikke noe annet følger av lov.
Kommunestyret og fylkestinget kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer,
ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 5-4. Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre rettssubjekter
For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret og fylkestinget delegere myndigheten til å
treffe vedtak til andre rettssubjekter så langt lovgivningen åpner for det.
For andre saker kan kommunestyret og fylkestinget delegere myndighet til å treffe vedtak til andre
rettssubjekter hvis saken ikke har prinsipiell betydning.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 5-5. Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning
Kommunestyrets og fylkestingets medlemmer velges etter regler som er fastsatt i lov. 1
Kommunestyret fastsetter selv medlemstallet sitt. Medlemstallet skal være et oddetall, og det skal oppfylle
følgende krav til minste antall medlemmer:
a) Kommunestyret skal ha minst 11 medlemmer i kommuner som ikke har over 5 000 innbyggere.
b) Kommunestyret skal ha minst 19 medlemmer i kommuner med over 5 000, men ikke over 10 000
innbyggere.
c) Kommunestyret skal ha minst 27 medlemmer i kommuner med over 10 000, men ikke over 50 000
innbyggere.
d) Kommunestyret skal ha minst 35 medlemmer i kommuner med over 50 000 innbyggere, men ikke over 100
000 innbyggere.
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e) Kommunestyret skal ha minst 43 medlemmer i kommuner med over 100 000 innbyggere.
Fylkestinget fastsetter selv medlemstallet sitt. Medlemstallet skal være et oddetall, og det skal oppfylle
følgende krav til minste antall medlemmer:
a) Fylkestinget skal ha minst 19 medlemmer i fylkeskommuner som ikke har over 150 000 innbyggere.
b) Fylkestinget skal ha minst 27 medlemmer i fylkeskommuner med over 150 000, men ikke over 200 000
innbyggere.
c) Fylkestinget skal ha minst 35 medlemmer i fylkeskommuner med over 200 000, men ikke over 300 000
innbyggere.
d) Fylkestinget skal ha minst 43 medlemmer i fylkeskommuner med over 300 000 innbyggere.
Hvis kommunestyret eller fylkestinget vil endre medlemstallet, må de selv vedta dette innen utgangen av
desember i nest siste år av valgperioden. Endringen gjelder fra neste valgperiode.
Det er innbyggertallet i kommunen eller fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget som avgjør hva
som er det minste lovlige medlemstallet. Viser det seg at medlemstallet på dette tidspunktet er for lite i forhold
til antall innbyggere, uten at det er truffet noe vedtak om å utvide medlemstallet, økes medlemstallet til lovens
minstetall ved neste valg.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Se lov 28 juni 2002 nr. 57.

§ 5-6. Formannskap og fylkesutvalg
Kommunestyret og fylkestinget velger selv formannskap og fylkesutvalg1 med minimum fem medlemmer.
Kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, 2 skal ikke ha formannskap eller
fylkesutvalg.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og fylkesutvalget velges for fire år av og blant
medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg 3 når minst ett medlem
krever det, og ellers som avtalevalg.4
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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Se § 11-8.
2 Jf. kap. 10.
3 Jf. § 7-4.
4 Jf. § 7-7.

§ 5-7. Utvalg1
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.
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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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Se § 11-8.

§ 5-8. Direkte valg til kommunedelsutvalg
Kommunestyret kan selv bestemme at medlemmene til ett eller flere kommunedelsutvalg skal velges av
innbyggerne i kommunedelen (direkte valg). Der medlemmene til kommunedelsutvalget er valgt ved direkte
valg, velger utvalget selv en leder og en nestleder. Ved direkte valg til kommunedelsutvalg gjelder
bestemmelsene i valgloven1 så langt de passer.
Kommunedelsutvalg som er valgt ved direkte valg, kan ikke omorganiseres eller nedlegges i perioden.
Departementet kan gi forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 28 juni 2002 nr. 57.

§ 5-9. Kommunestyre- og fylkestingskomiteer
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer som
saksforberedende organer for kommunestyret og fylkestinget. Slike komiteer skal ha minst tre medlemmer.
Komiteene kan ikke gis vedtaksmyndighet.
Kommunestyret og fylkestinget deler selv alle kommunestyrets og fylkestingets medlemmer inn i
kommunestyrekomiteer og fylkestingskomiteer og velger leder og nestleder til komiteene. Ordføreren kan fritas
fra valg til komiteene hvis kommunestyret eller fylkestinget bestemmer det. Varamedlemmer til komiteene
velges blant kommunestyrets og fylkestingets varamedlemmer.
Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling som inneholder forslag til medlemmer og varamedlemmer
til komiteene. Innstillingen skal inneholde like mange navn som antall medlemmer i hver komite, og den skal
angi gruppen hvert medlem representerer. Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer. Antallet
varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Innstillingen vedtas med alminnelig flertall.
Komiteene skal settes sammen forholdsmessig etter kjønnsfordelingen i kommunestyret eller fylkestinget.
Varamedlemmer til komiteene velges på samme måte.
Hvis et medlem trer ut av kommunestyret eller fylkestinget, skal det nye medlemmet i kommunestyret eller
fylkestinget overta komitevervet til det forrige medlemmet.
Komiteen kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer fra komiteen hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge kommunestyrekomiteer
og fylkestingskomiteer.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 5-10. Styre for institusjon
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette egne styrer for kommunale eller fylkeskommunale
institusjoner. Slike styrer skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret og fylkestinget gir selv bestemmelser om styrets sammensetning. Det kan fastsettes at styret
helt eller delvis skal oppnevnes av kommunedirektøren, eller at styret helt eller delvis skal velges av de ansatte
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eller brukerne ved institusjonen det gjelder. Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller velges etter andre
punktum, velges av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi styret for kommunale eller fylkeskommunale institusjoner
myndighet til å treffe vedtak som gjelder virksomhetens drift og organisering.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge slike styrer.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 5-13. Reglement for folkevalgte organer
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) tidsperioden som organet er opprettet for
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.
Plikten etter første ledd gjelder ikke representantskap og andre styringsorganer for interkommunalt politisk
råd, representantskap og andre styringsorganer for kommunalt oppgavefellesskap og styre for kommunalt eller
fylkeskommunalt foretak.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 5-14. Reglement for delegering og innstilling
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett
skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert.
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Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt
reglement er fastsatt.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 5-15. Overdragelse av tariffavtalemyndighet
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi en sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner fullmakt til
å inngå og si opp tariffavtaler, samt å gi eller motta kollektiv arbeidsoppsigelse på kommunens eller
fylkeskommunens vegne.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
0 Tilføyd ved lov 21 juni 2019 nr. 55.

Kapittel 6. Ordfører
§ 6-1. Ordførerens myndighet og oppgaver
Ordføreren i kommunen er møteleder i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren i fylkeskommunen er
møteleder i fylkestinget og fylkesutvalget.
Ordføreren er rettslig representant1 for kommunen eller fylkeskommunen og underskriver på kommunens
eller fylkeskommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre.
Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer
unntatt kommune- og fylkesråd og organer under dem. I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og
talerett. Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt medlem. Ordføreren kan la et annet
medlem av kommunestyret eller fylkestinget representere seg i de organene som han eller hun ikke er medlem
av.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi ordføreren myndighet til å
a) treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning
b) treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd
c) opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.
Formannskapet og fylkesutvalget kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Ordføreren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan den delegerte myndigheten er
benyttet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. dl. § 191.

§ 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, 1 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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
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1 Jf. kap. 10.

Kapittel 7. Valg til folkevalgte organer
§ 7-1. Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget
Etter at valgoppgjøret ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er avsluttet, 1 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 møtet tar kommunestyret og fylkestinget stilling til om
kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven2 § 13-4 første ledd. Hvis kommunen har
avholdt direkte valg til kommunedelsutvalg, tar kommunestyret også 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.
Kommunestyre, 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 det konstituerende møtet, utvides de sittende
medlemmenes funksjonstid til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første årsskifte i den nye
valgperioden.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 28 juni 2002 nr. 57 kap. 13.
2 Lov 28 juni 2002 nr. 57.

§ 7-2. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg1
Denne bestemmelsen gjelder ved valg til
a) kommuneråd og fylkesråd2
b) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg, kontrollutvalg og partssammensatte utvalg
c) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid3
d) styret for en institusjon
e) styrer etter § 10-8
f) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd4
g) representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap5
h) styret for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak6
i) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov
j) arbeidsutvalg valgt av kommunedelsutvalg.
Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret og fylkestinget er regulert i valgloven7 § 3-3.
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:
a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
b) Han eller hun er innført i folkeregisteret 8 som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket på
tidspunktet for det aktuelle valget.
c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.
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Når styret for en institusjon, et styre etter § 10-8, et annet styringsorgan for kommunalt oppgavefellesskap
enn representantskapet, eller styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak skal velges, er også de som
er innført i folkeregisteret som bosatt i en annen kommune når valget skjer, valgbare.
Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, 9 men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og
stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
0 Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 55.
1 Se § 7-3.
2 Jf. kap. 10.
3 Jf. kap. 20.
4 jf. kap. 18.
5 Jf. kap. 19.
6 Jf. § 9-5.
7 Lov 28 juni 2002 nr. 57.
8 Jf. lov 9 des 2016 nr. 88.
9 Jf. § 7-9 (2). – Se lov 28 juni 2002 nr. 57 § 2-1 (1), a.

§ 7-3. Utelukket fra valg
Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er
a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann
b) kommunedirektøren1 i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes stedfortreder
c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå
d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget
e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen
f) de som foretar revisjon2 av kommunen eller fylkeskommunen
g) ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget 3 i kommunen eller fylkeskommunen
h) ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert myndighet fra rådet.
Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale
oppgavefellesskap.
Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget 3 kan ikke velges som
a) ordfører eller varaordfører
b) medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med
beslutningsmyndighet
d) medlem av kommuneråd eller fylkesråd4
e) medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité.
Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i folkeregisteret 5
som bosatt i kommunedelen, er valgbare.
Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke valgbar til styret i
foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av interkommunalt politisk råd eller
kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til representantskapet eller andre styringsorganer for
virksomheten.
En kandidat ved kommunestyrevalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunen, jf. valgloven6 § 4-2. En
kandidat ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunene i
valgdistriktet.
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En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han eller
hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 13-1.
2 Jf. kap. 24.
3 Jf. kap. 23.
4 Jf. kap. 10.
5 Jf. lov 9 des 2016 nr. 88.
6 Lov 28 juni 2002 nr. 57.

§ 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.1
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 7-7.

§ 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.1
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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. lov 16 juni 2017 nr. 51 § 28.

§ 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 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. 1
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.
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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.
2

For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. lov 16 juni 2017 nr. 51 § 28.
2 Jf. § 7-10 (3).

§ 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. 1
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. lov 16 juni 2017 nr. 51 § 28.

§ 7-8. Flertallsvalg
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ingen
får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest stemmer ved den nye
avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, avgjøres valget ved
loddtrekning.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 7-9. Uttreden og fritak
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar 1 til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som
er registrert som utflyttet2 fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel
tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan
kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av
valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det
tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, 3 har krav på
fritak hvis han eller hun søker om det.
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før
fritaksperioden er over.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. strl. § 58.
2 Jf. lov 28 juni 2002 nr. 57 § 3-3 (2).
3 Jf. § 7-2 (6).
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§ 7-10. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der
det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt.
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder,
kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et
settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, 1 skal
varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis
medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i
den nummerordenen de er valgt.
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting,
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem.
Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil
føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det
er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et
annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret
eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal
velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til
organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det
underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge
varamedlemmer til andre organer.
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal
velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som
velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker
det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal
det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 7-6.

§ 7-11. Suspensjon o.l.
Hvis det blir tatt ut siktelse1 eller tiltale2 mot en folkevalgt for et straffbart forhold som er nevnt i
straffeloven3 §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208 til 210, 353, kapittel 27 eller 30, og forholdet er
knyttet til utøvelse av tjeneste eller et verv for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller
fylkestinget selv vedta å suspendere den folkevalgte fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. 4 Hvis det
dreier seg om forhold som er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, gjelder ikke vilkåret om at forholdet skal være
knyttet til utøvelse av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen.
Hvis det blir tatt ut tiltale2 mot ordføreren for et forhold som kan straffes med fengsel i mer enn tre år, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere ordføreren fra vervet inntil saken er rettskraftig
avgjort.4 Vedtaket skal treffes med minst 2/3 av de avgitte stemmene.
En folkevalgt som er suspendert, har krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, krav på arbeidsgodtgjøring
eller godtgjøring ved frikjøp etter reglene i §§ 8-3, 8-4 og 8-5 i inntil ett år. Dette gjelder likevel bare hvis den
folkevalgte har et verv som utgjør minimum en 20 prosent stilling.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren ved sin oppførsel
viser at han eller hun er uskikket til å ivareta vervet. Vedtaket skal treffes med minst 90 prosent av de avgitte
stemmene.
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Et vedtak om å suspendere en folkevalgt eller om å frata en folkevalgt ordførervervet, er et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven5 § 2.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. strpl. § 82.
2 Jf. strpl. kap. 19.
3 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
4 Jf. strpl. § 58 (2).
5 Lov 10 feb 1967.

Kapittel 8. Rettigheter og plikter for folkevalgte
§ 8-1. Rett og plikt til å delta i møte
Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de
ikke har gyldig forfall.
Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til
avstemning, plikter å stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 8-2. Rett til fri fra arbeid1
Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller
fylkeskommunale folkevalgte organer.
Arbeidstakere som har et kommunalt eller fylkeskommunalt verv på heltid eller deltid, har også rett til
permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden.
Første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte for folkevalgte bosatt i et annet nordisk land.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. aml. § 12-13.

§ 8-3. Dekning av utgifter og økonomisk tap
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og
overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift
om slik godtgjøring.
Den som blir påført utgifter som følge av et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på å få
dekket utgiftene opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om dekning
av slike utgifter.
Den som taper inntekt fordi han eller hun har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på
erstatning opp til et visst beløp per dag. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift om slik erstatning.
Det skal fastsettes ulike satser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 8-4. Arbeidsgodtgjøring
Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid.
Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 8-5. Godtgjøring ved frikjøp

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 16

Utskrift fra Lovdata - 04.10.2019 16:41
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal motta én fast
godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 tredje ledd og arbeidsgodtgjøring etter § 8-4.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 8-6. Ettergodtgjøring
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet.
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke
utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær
inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. 1
Pensjonsinntekter etter folketrygdloven2 kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt etter andre
ledd.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. lov 19 juni 2015 nr. 70 § 8 (2).
2 Lov 28 feb 1997 nr. 19.

§ 8-7. Pensjonsordning
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for
folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen.
Kongen kan gi forskrift om slike pensjonsordninger.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 8-8. Rett til sykepenger
Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse,
har samme rett til sykepenger 1 som ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. ftrl. kap. 8.

§ 8-9. Rettigheter ved yrkesskade
Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse,
har samme rett til ytelser ved yrkesskade1 som ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 16 juni 1989 nr. 65, ftrl. kap. 13.

§ 8-10. Permisjoner
Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi forskrift om permisjon for folkevalgte som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse. Permisjon kan bare gis i samsvar med arbeidsmiljøloven 1 §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 1215.
Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den.
Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns
og barnepassers sykdom skal kommunen og fylkeskommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde
godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 17 juni 2005 nr. 62.
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Kapittel 9. Kommunale og fylkeskommunale foretak
§ 9-1. Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv1 treffe vedtak om opprettelse av kommunale eller
fylkeskommunale foretak og skal velge styre og fastsette vedtekter for foretaket.
Kommunale og fylkeskommunale foretak er en del av kommunen eller fylkeskommunen.
Kommunale og fylkeskommunale foretak skal registreres i foretaksregisteret.2
Øvrige kapitler i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for foretak.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Se § 9-2.
2 Jf. lov 21 juni 1985 nr. 78.

§ 9-2. Delegering av myndighet til kommunerådet eller fylkesrådet
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform1 kan kommunestyret eller fylkestinget selv
delegere den myndigheten de har etter bestemmelsene i dette kapitlet, til kommunerådet eller fylkesrådet.
Myndigheten til å treffe vedtak om å opprette eller nedlegge et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak kan
likevel ikke delegeres. Rådet kan videredelegere myndigheten det har fått delegert, til enkeltmedlemmer av
rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. kap. 10.

§ 9-3. Vedtekter
Foretaket skal ha vedtekter som minst skal angi
a) foretakets navn
b) foretakets formål
c) navnet på den kommunen der foretaket skal ha sitt forretningskontor
d) antallet styremedlemmer
e) annet som etter lov skal fastsettes i vedtekter.
Endringer i vedtektene vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-4. Foretakets ledelse
Foretaket ledes av et styre og en daglig leder.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-5. Styrets sammensetning
Styret i kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret eller
fylkestinget velger selv leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret. Dette gjelder ikke styremedlemmer
som de ansatte skal velge etter § 9-6.
Daglig leder for foretaket kan ikke være medlem i styret.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-6. Ansattes rett til å velge styremedlemmer
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Et flertall av de ansatte i foretaket kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer med varamedlemmer skal
velges av og blant de ansatte. De ansattes representanter har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som
gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe
enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. forvaltningsloven 1 § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke
delta i behandlingen av disse sakene.
Kongen kan gi forskrift om hvordan antall ansatte i foretaket skal beregnes. Kongen kan også gi forskrift om
valget, blant annet om vilkår for stemmerett, valgbarhet og valgmåte, om avgjørelse av tvister om valget og om
bortfall av verv som styremedlem.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 10 feb 1967.

§ 9-7. Valgperiode for styremedlemmene
Valgperioden for styremedlemmer er to år hvis ikke noe annet er bestemt i foretakets vedtekter. Valgperioden
kan ikke være mer enn fire år.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre ut av styret før valgperioden er over.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut styremedlemmer som de selv
har valgt.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-8. Styrets myndighet
Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse
at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål og vedtekter, kommunens eller
fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av
kommunestyret eller fylkestinget.
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene som kommunestyret eller fylkestinget har
vedtatt for foretaket. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om budsjettet.
Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetningen for foretaket.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-9. Styremøter
Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlemmer av styret og daglig leder kan
kreve at styret sammenkalles. Daglig leder har møte- og talerett i styremøtene hvis ikke styret for det enkelte
møtet bestemmer noe annet.
Styrets leder innkaller til styremøte. Styremedlemmene skal kalles inn med rimelig varsel, og innkallingen
skal inneholde en saksliste.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Styremøtet ledes av styrets leder, eller av nestlederen hvis lederen ikke er til stede. Hvis ingen av de to er til
stede, velges en møteleder.
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er bestemt i vedtektene. De
som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn 1/3 av det samlete antall styremedlemmer for at
forslaget skal anses som vedtatt. Hvis antall stemmer for og imot et forslag er likt, er møtelederens stemme
avgjørende.
Styret kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis styret er fulltallig, og hvis styret
enstemmig beslutter å behandle saken. Før styret behandler saken, skal kommunedirektøren varsles.
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Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av alle styremedlemmer som er til stede.
Styremedlemmer eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i
protokollen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-10. Vedtak som må godkjennes av kommunestyret eller fylkestinget
I vedtektene kan det fastsettes at styrets vedtak i nærmere angitte saker må godkjennes av kommunestyret
eller fylkestinget selv for å være bindende for kommunen eller fylkeskommunen. En avtale som ikke er
godkjent av kommunestyret eller fylkestinget, er ikke bindende for kommunen eller fylkeskommunen hvis
vedtektsbestemmelsen er registrert i foretaksregisteret, 1 eller hvis avtaleparten kjente eller burde ha kjent til
vedtektsbestemmelsen. Hvis avtalen er helt eller delvis gjennomført, skal ytelsene tilbakeføres. Hvis dette ikke
er mulig, skal ytelsenes økonomiske verdi tilbakeføres.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 21 juni 1985 nr. 78.

§ 9-11. Daglig leder
Daglig leder ansettes av styret. Det kan fastsettes i vedtektene at daglig leder skal ansettes av kommunestyret
eller formannskapet, eventuelt fylkestinget eller fylkesutvalget. I kommuner og fylkeskommuner med
parlamentarisk styreform1 kan ansettelsesmyndigheten legges til kommunerådet eller fylkesrådet. Rådet kan
videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget
selv har bestemt noe annet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. kap. 10.

§ 9-12. Daglig leders myndighet
Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelsen av foretaket. 1 Daglig leder er direkte underordnet styret og
skal følge de retningslinjene og påleggene som styret gir.
Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre
tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for foretaket. Slike
saker kan daglig leder bare avgjøre hvis styret i det enkelte tilfellet har gitt daglig leder myndighet til det, eller
hvis det vil føre til vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen eller fylkeskommunen å vente på styrets
beslutning. Daglig leder skal så snart som mulig informere styret om sine vedtak.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Se § 9-17 (3).

§ 9-13. Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak
Kommunale og fylkeskommunale foretak skal ha internkontroll med foretakets virksomhet for å sikre at lover
og forskrifter følges. Daglig leder i foretaket er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal daglig leder
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
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e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-14. Rapportering til styret i foretaket om internkontroll og statlig tilsyn
Daglig leder skal rapportere til styret i foretaket om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én
gang i året.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-15. Budsjettstyring
Daglig leder skal minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter,
sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig
leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om
realisme og balanse etter § 14-4.
Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer for
foretaket.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-16. Forholdet til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon
Kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsrett overfor
foretakets daglige leder.
Kommunedirektøren kan instruere styret og daglig leder om at et vedtak i foretaket ikke skal iverksettes før
kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken.
Kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som også skal
behandles av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen skal legges fram for styret i foretaket når styret skal
behandle saken. Styrets vedtak skal sendes til kommunestyret eller fylkestinget via kommunedirektøren.
I kommuner eller fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er myndigheten etter andre ledd lagt til
kommunerådets eller fylkesrådets leder. Hvis rådets medlemmer har ansvaret for å lede hver sin del av
administrasjonen, ligger myndigheten etter andre ledd hos det medlemmet som leder den delen av
administrasjonen som foretaket hører inn under.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-17. Representasjon
Styret representerer foretaket utad og inngår avtaler på kommunens eller fylkeskommunens vegne innenfor
foretakets formål.
Et styremedlem eller daglig leder kan gis representasjonsrett etter første ledd, enten i vedtektene eller av
styret. Styrets myndighet etter første punktum kan begrenses i vedtektene.
Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet etter § 9-12.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 9-18. Overskridelse av representasjonsretten1
Hvis noen som representerer foretaket utad, har overskredet sin myndighet, blir en avtale eller annen
privatrettslig disposisjon ikke bindende for kommunen eller fylkeskommunen. Dette gjelder bare hvis den
andre parten innså eller burde ha innsett at myndigheten ble overskredet, og at det derfor ville stride mot
redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 31 mai 1918 nr. 4 § 11.
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Kapittel 10. Parlamentarisk styreform
§ 10-1. Innføring og oppheving av parlamentarisk styreform
Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv om parlamentarisk styreform skal innføres i kommunen eller
fylkeskommunen. Et slikt vedtak krever minst 2/3 av de avgitte stemmene.
Skal et vedtak kunne treffes etter første ledd, må det forrige kommunestyret eller fylkestinget ha votert over
et forslag om å innføre parlamentarisk styreform før 1. januar i siste år av valgperioden. Det kreves ikke at
forslaget oppnår flertall.
En ny styreform må være vedtatt og satt i verk senest 1. januar i det andre hele året av valgperioden.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å avvikle parlamentarisk styreform med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Reglene i andre og tredje ledd gjelder på tilsvarende måte når parlamentarisk styreform
skal avvikles.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-2. Kommuneråd og fylkesråd
Et kommuneråd eller fylkesråd leder henholdsvis den kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen.
Bestemmelser om kommunedirektøren gjelder på tilsvarende måte for kommunerådet og fylkesrådet hvis ikke
noe annet er bestemt i lov.
Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv om rådet skal opprettes etter reglene i § 10-4 eller § 10-5.
Personer som velges som medlem av kommuneråd eller fylkesråd, skal fratre sine øvrige kommunale eller
fylkeskommunale verv i funksjonsperioden. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge settemedlemmer
for andre verv enn kommunestyre- eller fylkestingsmedlem for den perioden personene er medlemmer av
kommunerådet eller fylkesrådet.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv delegere vedtaksmyndighet til rådet i alle saker hvis ikke noe annet
følger av lov.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta at rådet kan gi enkeltmedlemmer ansvaret for å lede deler av
administrasjonen. Medlemmer som har fått ansvar for å lede deler av administrasjonen, kan få delegert
myndighet av rådet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Rådet skal minst én gang i halvåret rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtak i saker som har
prinsipiell betydning.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-3. Møteplikt. Møte- og talerett
Rådets medlemmer har møteplikt og talerett i kommunestyrets eller fylkestingets møter.
Rådets leder har møte- og talerett i møter i andre kommunale eller fylkeskommunale organer. Rådets leder
kan la ett av de øvrige medlemmene i rådet utøve denne retten på sine vegne. Enkeltmedlemmer som har fått
ansvaret for å lede deler av administrasjonen, har møte- og talerett i organer som behandler saker som hører inn
under enkeltmedlemmets ansvarsområde.
Møte- og taleretten for lederen og medlemmene av rådet gjelder ikke for møter i kontrollutvalget. Møte- og
taleretten gjelder heller ikke når kommunestyrets eller fylkestingets egne organer behandler saker som gjelder
organisering av henholdsvis kommunestyrets, fylkestingets eller organenes egen virksomhet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-4. Valg av kommuneråd eller fylkesråd
Hvis kommunerådet eller fylkesrådet skal opprettes ved valg, velges rådet av henholdsvis kommunestyret
eller fylkestinget selv.
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Etter hvert kommunestyre- eller fylkestingsvalg skal rådet velges i det konstituerende møtet.
Hvis kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt at rådet skal fratre, eller rådet har meddelt at det vil fratre,
skal nytt råd velges senest i det neste møtet. Det samme gjelder hvis lederen av rådet fratrer. Rådet tiltrer straks
det er valgt.
Forslag til råd skal inneholde navn på leder, nestleder og øvrige medlemmer. Bestemmelsene om
avstemninger i § 11-9 andre ledd og om representasjon fra begge kjønn i § 7-7 tredje ledd gjelder på tilsvarende
måte.
Hvis et medlem av rådet fratrer etter eget ønske eller etter ønske fra kommunestyret eller fylkestinget, skal
rådet i førstkommende kommunestyremøte eller fylkestingsmøte foreslå ny sammensetning av rådet.
Medlemmet som fratrer, fungerer i vervet inntil ny sammensetning er vedtatt.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-5. Utpeking av kommunerådsleder eller fylkesrådsleder
Hvis kommunerådet eller fylkesrådet skal opprettes ved utpeking, skal ordføreren peke ut en
kommunerådsleder eller fylkesrådsleder som skal danne nytt råd. Det samme gjelder når endringer i den
parlamentariske situasjonen tilsier at det må dannes et nytt råd.
Kommunerådslederen eller fylkesrådslederen setter selv sammen rådet. Bestemmelsene om representasjon fra
begge kjønn i § 7-7 tredje ledd gjelder på tilsvarende måte når rådet skal settes sammen. Rådet trer i funksjon
fra sitt konstituerende møte.
Lederen av rådet kan når som helst endre sammensetningen av rådet.
Medlemmer av rådet fratrer enten etter ønske fra lederen av rådet, kommunestyret eller fylkestinget, eller
etter eget ønske. Hvis lederen av rådet fratrer, skal hele rådet fratre.
Straks kommunerådet og fylkesrådet har konstituert seg eller endret sin sammensetning, sender det melding
til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan rådet er sammensatt.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-6. Politiske stillinger
Kommunerådet eller fylkesrådet kan selv opprette politiske stillinger som er knyttet til rådet eller medlemmer
av rådet.
Personer som ansettes i slike politiske stillinger, skal fratre sine øvrige kommunale eller fylkeskommunale
verv i ansettelsesperioden. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge settemedlemmer for andre verv enn
kommunestyre- eller fylkestingsmedlem for den perioden personene er ansatt i slike politiske stillinger.
Ansettelsesforholdet opphører når rådet eller det medlemmet av rådet som stillingen er knyttet til, fratrer.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-7. Fratreden
Forslag om at kommunerådet, fylkesrådet eller medlemmer av rådet skal fratre, må fremmes i henholdsvis
kommunestyremøte eller fylkestingsmøte. Forslaget skal behandles i neste møte hvis ikke 2/3 av de møtende
medlemmene krever at det blir stemt over forslaget i det møtet der forslaget blir fremmet.
Hvis rådet skal fratre etter eget ønske, må det melde fra om dette i kommunestyremøte eller fylkestingsmøte.
Rådet som fratrer, blir sittende inntil et nytt råd er satt sammen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-8. Styrer
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi kommunerådet eller fylkesrådet myndighet til å opprette og velge
medlemmer til styrer som på vegne av rådet skal lede deler av den kommunale eller fylkeskommunale
virksomheten.
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Rådet fastsetter selv vedtektene for et slikt styre, og det kan gi styret myndighet til å treffe vedtak i saker som
ikke har prinsipiell betydning.
Et styre kan omorganiseres og nedlegges i valgperioden, og hele styret eller deler av det kan velges på nytt.
Medlemmer av et styre kan fratre vervet etter eget ønske.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-9. Forslagsrett
Medlemmer av kommunestyret og fylkestinget kan fremme forslag som gjelder kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet, for kommunestyret eller fylkestinget.
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere forslag som er
fremmet etter bestemmelsen her, eller med samme innhold som en sak som tidligere er behandlet av
kommunestyret, fylkestinget eller et av deres organer.
Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv hvordan forslaget skal behandles.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 10-10. Kontorlokaler og assistanse
Grupper av kommunestyremedlemmer eller fylkestingsmedlemmer som ikke deltar i henholdsvis
kommunerådet eller fylkesrådet, skal sikres hensiktsmessige kontorlokaler og nødvendig assistanse til å kunne
foreta egne utredninger.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Kapittel 11. Saksbehandling i folkevalgte organer
§ 11-1. Virkeområde
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for kommunale og fylkeskommunale folkevalgte organer og andre
kommunale organer hvis ikke annet er bestemt i lov.
For styret i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak gjelder bare § 11-3 andre og tredje ledd, § 11-4 til §
11-7, § 11-10 og § 11-11.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 11-2. Møte
Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter.
Møter i folkevalgte organer skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) Organet selv, kommunestyret eller fylkestinget vedtar det.
b) Organets leder mener det er nødvendig.
c) Minst 1/3 av medlemmene krever det.
Møter i folkevalgte organer ledes av organets leder eller nestleder. Hvis begge har forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg.
Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 11-3. Innkalling og saksliste
Lederen av et folkevalgt organ setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet skal sendes til
organets medlemmer med rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en liste over de sakene som skal
behandles, og dokumentene i sakene. En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer
krever det.
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Møtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket
etter § 11-5.
Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for
allmennheten.
Et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført
på den utsendte sakslisten.
Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller 1/3
av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der
saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende
medlemmene motsetter seg det.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 11-4. Møtebok
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra
offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal inneholde opplysninger om
a) tid og sted for møtet
b) hvem som møtte, og hvem som var fraværende
c) hvilke saker som ble behandlet
d) hvilke vedtak som ble truffet
e) avstemningsresultat.
Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. Det samme
gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 11-5. Møteoffentlighet1
Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet følger av denne
paragrafen.
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke2 et møte3 når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers
tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder
opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt. 4
Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.
b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger i
møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova 5 hvis de hadde stått i et dokument.
Kommunerådet eller fylkesrådet 6 bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis rådet skal
behandle saker som er omtalt i andre ledd, skal møtet være lukket.
Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte.
En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 1-1. Sml. offl. § 3. Se § 27-2 (1), b.
2 Jf. § 23-2 (4).
3 Se § 11-7 (3).
4 Se fvl. § 13.
5 Lov 19 mai 2006 nr. 16.
6 Jf. kap. 10.

§ 11-6. Lyd- og bildeopptak
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Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal møtelederen gi
tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde1 fra åpne møter.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 15 juni 2018 nr. 40 § 104 (1), a.

§ 11-7. Fjernmøter
Kommunestyret og fylkestinget kan selv beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen
skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte.
Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan
se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.
Et møte som skal lukkes etter § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.
Departementet kan gi forskrift om krav til gjennomføring av fjernmøter, unntak fra kravet i andre ledd om at
møtedeltakerne skal se hverandre og unntak fra tredje ledd.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 11-8. Hastesaker
Kommunestyret og fylkestinget kan selv1 gi formannskapet eller fylkesutvalget,2 kommunerådet eller
fylkesrådet,3 et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren4 myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært
avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det
organet som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal
legges fram i det neste møtet i det organet som skulle ha avgjort saken.
Lederen av et folkevalgt organ5 kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er
påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken
ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig.
Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære
regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte.
Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes
samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det
framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig saksbehandling.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 22 juni 1962 nr. 8 § 4 (2), f.
2 Jf. § 5-6.
3 Jf. kap. 10.
4 Jf. kap. 6.
5 Se § 5-1.

§ 11-9. Vedtaksførhet og avstemninger
For at et folkevalgt organ1 skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha vært til stede
under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken.
Et vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av denne loven eller av
valgloven2 § 9-3 andre ledd. I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende hvis
antallet stemmer for og imot et forslag er likt.
Når økonomiplanen eller årsbudsjettet skal behandles i kommunestyret eller i fylkestinget, skal medlemmene
ved den endelige avstemningen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Hvis det er
fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, skal det deretter
stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning.
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For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Se § 5-1.
2 Lov 28 juni 2002 nr. 57.

§ 11-10. Inhabilitet for folkevalgte1
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven2 kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i folkevalgte
organer, med de særreglene som følger av denne paragrafen.
En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen eller
fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis
kommunen eller fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan,
regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven2 § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å
forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen
av saken for klageinstansen.
En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes
godtgjøring o.l. for slike verv.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 27-2 (1), c.
2 Lov 10 feb 1967.

§ 11-11. Fritak av personlige grunner
En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis personlige grunner tilsier
fritak. Det folkevalgte organet avgjør selv om han eller hun skal fritas.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 11-12. Reglement for saksbehandling
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for saksbehandlingen i
folkevalgte organer.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 11-13. Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer
Kommunestyret og fylkestinget 1 har rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter,
med de begrensningene som følger av denne paragrafen. Andre folkevalgte organer 2 har, med de samme
begrensningene, rett til innsyn i alle saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde.
Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om taushetsbelagte opplysninger 3
når det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og forvaltningsloven 4 § 13 b første ledd hjemler
unntak fra taushetsplikten.
Hvis et folkevalgt organ ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter etter første ledd, må et vedtak om å kreve
innsyn treffes med minst tre stemmer eller med flertallet av de avgitte stemmene i organet. Hvis et folkevalgt
organ ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter etter andre ledd, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med
flertallet av de avgitte stemmene i organet.
I parlamentarisk styrte kommuner og fylkeskommuner 5 gjelder innsynsretten etter denne paragrafen ikke6
notater fra det enkelte rådsmedlemmet til rådet eller notater mellom rådsmedlemmene. Innsynsretten gjelder
heller ikke sakslister til og møtebøker for forberedende møter i kommuneråd og fylkesråd der rådet ikke skal
treffe vedtak eller legge fram innstilling. Saksdokumenter som er utarbeidet av administrasjonen som
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sekretariat for rådet, kan rådet unnta fra innsyn hvis saksdokumentene er utarbeidet for rådets eller det enkelte
rådsmedlemmets egne forberedende vurderinger.
Innsynsrett etter denne paragrafen gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentene tilhører, er sendt til
behandling i det folkevalgte organet. For saker som blir avgjort av administrasjonen, kommunerådet eller
fylkesrådet, gjelder innsynsretten fra det tidspunktet sakene er ferdigbehandlet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-3.
2 Jf. § 5-1.
3 Jf. fvl. § 13.
4 Lov 10 feb 1967.
5 Jf. kap. 10.
6 Sml. offl. § 16.

Tredje del. Innbyggerdeltakelse
Kapittel 12. Innbyggerdeltakelse
§ 12-1. Innbyggerforslag
Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens eller
fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis
minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid
tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.
Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak
etter plan- og bygningsloven. 1 Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som
gjennomføres som følge av forslaget.
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag.
Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som en sak som er behandlet av
kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling
til om et forslag kan fremmes.
Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i kommunestyret eller
fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven2 eller annen lov gir klagerett.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 27 juni 2008 nr. 71.
2 Lov 10 feb 1967.

§ 12-2. Folkeavstemninger
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal holdes rådgivende folkeavstemninger 1 om
forslag som gjelder henholdsvis kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. strl. §§ 151 flg.
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Fjerde del. Administrasjonen
Kapittel 13. Administrasjonen
§ 13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens og
fylkeskommunens administrasjon.
Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, med de
unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller fylkestinget
gir.
Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.
Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, 1 blir iverksatt uten ugrunnet
opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral
betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette
på en egnet måte.
Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med
unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine
vegne.
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse,
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-1.

§ 13-2. Åremål
Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at ledende administrative stillinger skal være
åremålsstillinger.1 Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden skal være på minst seks år.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. aml. § 14-10 og lov 16 juni 2017 nr. 67 § 10.

§ 13-3. Inhabilitet for ansatte1
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven2 kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i kommunens
og fylkeskommunens administrasjon, med de særreglene som følger av denne paragrafen.
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven2 § 28 andre ledd, er en ansatt som har vært med på å
forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen
av saken for klageinstansen.
Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte underordnet ansatt delta i
klageinstansens behandling av saken eller i forberedelsen av saken for klageinstansen. 3
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 27-2 (1), c.
2 Lov 10 feb 1967.
3 Sml. fvl. § 6 (3).
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§ 13-4. Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer
Representanter for de ansatte i kommunen eller fylkeskommunen har møte- og talerett i folkevalgte organer 1
når de behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen og fylkeskommunen som
arbeidsgiver. Hvis de ansatte er representert i styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter
kapittel 9, gjelder ikke bestemmelsen her.
Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers
forberedelser av forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner
eller oppsigelse av tariffavtaler.
Representanter for de ansatte har ikke møterett i kontrollutvalg 2 eller i organer som behandler klagesaker etter
forvaltningsloven3 § 28 andre ledd. Representanter for de ansatte i revisjonen har likevel møte- og talerett i
kontrollutvalget når utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen
som arbeidsgiver, og de ansatte i revisjonen.
Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter selv nærmere retningslinjer for de ansattes møterett.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-1.
2 Jf. kap. 23.
3 Lov 10 feb 1967.

§ 13-5. Pensjonsordning for ansatte
Kommunestyret og fylkestinget kan opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for kommunalt eller
fylkeskommunalt ansatte. Kongen kan gi forskrift om slike pensjonsordninger.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Femte del. Økonomi
Kapittel 14. Økonomiforvaltning
§ 14-1. Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen1
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt
over tid.2
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og
økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.
Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer
vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.
I kraft 1 jan 2020.
1 Se § 24-9.
2 Jf. § 2-2 (3). Se kap. 28.

§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter
Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta
a) økonomiplanen og årsbudsjettet1
b) årsregnskapene og årsberetningene2
c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi
d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
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e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. § 14-4.
2 Jf. § 14-6.

§ 14-3. Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.
Årsregnskapene og årsberetningene1 skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert
årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan
et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.
Formannskapet eller fylkesutvalget 2 innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning. Kontrollutvalget 3 skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner
med parlamentarisk styreform4 innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.
Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres
minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om
endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.
Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende
organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets
uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse
oversendelsene.
I kraft 1 jan 2020.
1 Se § 24-8.
2 Jf. § 5-6.
3 Jf. kap. 23.
4 Jf. kap. 10.

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale
planer skal følges opp.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger
og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i
kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige
forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.
Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et
driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven1 § 11-1
fjerde ledd.
Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over
utviklingen i gjeld.
I kraft 1 jan 2020.
1 Lov 27 juni 2008 nr. 71.
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§ 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring
Årsbudsjettet er bindende1 for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer. Første punktum er ikke
til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av
en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum
gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.
Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om
realisme og balanse.
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik,
skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.
Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå
endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. § 14-10.

§ 14-6. Årsregnskap og bokføring
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide følgende årsregnskap: 1
a) regnskap for kommunekassen eller fylkeskommunekassen
b) regnskap for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak
c) regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som rettssubjekt, og
som skal ha eget regnskap i medhold av lov eller forskrift
d) samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet.
Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet og
investeringsregnskapet skal deles inn og stilles opp på samme måte som årsbudsjettet. Årsregnskapene skal
også bestå av et balanseregnskap og noteopplysninger.
Årsregnskapene skal utarbeides i samsvar med følgende grunnleggende regnskapsprinsipper:
a) All tilgang på og bruk av midler i året skal framgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
b) All tilgang på og bruk av midler skal regnskapsføres brutto.
c) Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt
eller ikke når årsregnskapet avsluttes.
d) Hvis størrelsen på et beløp er usikkert, brukes beste estimat.
Årsregnskapene skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.
Regnskapsopplysninger skal bokføres, spesifiseres, dokumenteres og oppbevares i samsvar med
bokføringsloven2 §§ 3 til 14.
Årsregnskapene skal avlegges senest 22. februar.
Departementet kan gi forskrift om årsregnskapene, regnskapsføringen, regnskapsavslutningen og bokføringen
og unntak fra denne paragrafen.
I kraft 1 jan 2020.
1 Se § 24-6 (2) og § 24-8.
2 Lov 19 nov 2004 nr. 73.

§ 14-7. Årsberetning
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide en årsberetning1 for kommunens eller fylkeskommunens
samlete virksomhet. Det skal også utarbeides en egen årsberetning for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt
foretak.
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Årsberetningene skal redegjøre for
a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske
utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid
b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra
kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for
kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling
f) likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestillings- og
diskrimineringslovens 2 formål om likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn,
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Årsberetningene skal avgis senest 31. mars.
I kraft 1 jan 2020.
0 Endres ved lov 21 juni 2019 nr. 57 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 21 juni 2019 nr. 776).
1 Se § 24-8 (1), c.
2 Lov 16 juni 2017 nr. 51.

§ 14-8. Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap
Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 skal utarbeide
et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget i
deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en egen årsberetning. Vedtak om
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet.
Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt
skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter § 14-6 første ledd bokstav d.
Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for interkommunalt politisk
råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra bestemmelsene om årsbudsjettet, årsregnskapet og
årsberetningen.
I kraft 1 jan 2020.

§ 14-9. Skillet mellom drift og investering i økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap
Utgifter til drift skal føres i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet. Tilskudd til andres
investeringer som nevnt i § 14-16 første og andre ledd og kirkeloven1 § 15 første ledd bokstav a og b, er utgift
til drift som likevel kan føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og
investeringsregnskapet.
Økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet skal bare finansieres av løpende inntekter.
Løpende inntekter som ikke benyttes i budsjettåret, skal settes av til driftsfond.
Departementet kan gi forskrift om hvilke utgifter og inntekter som hører til i henholdsvis driftsdelen og
investeringsdelen.
En andel av inntektene fra salg av aksjer som er klassifisert som finansielle anleggsmidler, skal regnes som
løpende inntekter. Dette gjelder bare hvis kommuner eller fylkeskommuner har bestemmende innflytelse i
selskapet. Departementet kan gi forskrift om hvordan andelen skal beregnes.
I kraft 1 jan 2020.
1 Lov 7 juni 1996 nr. 31.

§ 14-10. Balanse i økonomiplanen og årsbudsjettet
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All bruk av midler i årsbudsjettet skal ha dekning i årets tilgang på midler.1
Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst tilsvarer avdrag beregnet etter § 14-18.
Årsbudsjettet skal dekke inn tidligere års merforbruk i driftsregnskapet og udekket beløp i
investeringsregnskapet etter reglene i §§ 14-11 og 14-12.
Midler som etter lov eller avtale er reservert for særskilte formål, og som ikke benyttes i budsjettåret, skal
settes av til et bundet fond.
Årsbudsjettet skal dekke avsetninger som er nødvendige for en god kommunal økonomiforvaltning.
Investeringene skal over tid ha en egenfinansiering som ivaretar kommunens eller fylkeskommunens
økonomiske handleevne.
Første til femte ledd gjelder på tilsvarende måte for hvert enkelt år i økonomiplanen.
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. § 14-5. Se § 28-1.

§ 14-11. Inndekning av merforbruk i kommunekassen og fylkeskommunekassen1
Et merforbruk i driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen skal dekkes inn året etter at
det oppsto. Hvis merforbruket ikke kan dekkes inn året etter at det oppsto, skal det dekkes inn senest det andre
året etter at det oppsto.
Kommunestyret eller fylkestinget kan i særlige tilfeller vedta at et merforbruk i driftsregnskapet til
kommunekassen eller fylkeskommunekassen skal dekkes inn senest fire år etter at det oppsto. Hvis de
samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av å dekke inn et merforbruk etter første punktum vil bli
uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne et vedtak om at merforbruket dekkes inn over en periode
på flere enn fire år etter at det oppsto.
Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter at det
oppsto.
I kraft 1 jan 2020.
1 Se § 28-1.

§ 14-12. Inndekning av merforbruk i kommunalt og fylkeskommunalt foretak, interkommunalt politisk råd
og kommunalt oppgavefellesskap
Kommunalt og fylkeskommunalt foretak etter kapittel 9, interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og
kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 skal dekke inn et merforbruk i driftsregnskapet året etter at det
oppsto. Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter
at det oppsto.
Hvis et merforbruk i driftsregnskapet til et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak ikke er fullt ut dekket
inn i regnskapet i året etter at merforbruket oppsto, skal det resterende beløpet overføres fra kommunekassen
eller fylkeskommunekassen til foretaket i budsjettet for det andre året etter at merforbruket oppsto. Hvis
merforbruket i foretaket likevel ikke er dekket inn etter dette, skal kommunekassen eller fylkeskommunekassen
overføre det resterende beløpet i budsjettet for det tredje året etter at merforbruket oppsto. Dette gjelder også
for de påfølgende årene inntil foretakets merforbruk er dekket inn.
Andre ledd gjelder på tilsvarende måte for deltakerkommunene hvis et merforbruk i driftsregnskapet til et
interkommunalt politisk råd1 eller et kommunalt oppgavefellesskap2 ikke er fullt ut dekket inn i regnskapet i
året etter at merforbruket oppsto.
Hvis den enkelte deltakerkommunens ansvar for å bidra med midler til inndekning av merforbruk i et
interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap skal avvike fra den enkelte kommunens eller
fylkeskommunens deltakeransvar, må dette fastsettes i samarbeidsavtalen.
I kraft 1 jan 2020.
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1 Jf. kap. 18.
2 Jf. kap. 19.

§ 14-13. Finans- og gjeldsforvaltning
Finansreglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen eller fylkeskommunen i å ta en
vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan
innfris ved forfall. Finansreglementet skal også inneholde bestemmelser om hvilke avkastningsmål som skal
ligge til grunn for finansforvaltningen.
Hvis det avdekkes avvik fra finansreglementet, skal det iverksettes nødvendige tiltak. Hvis det er nødvendig
for å unngå vesentlig finansiell risiko, blant annet for å sikre at løpende betalingsforpliktelser kan innfris, skal
kommunestyret eller fylkestinget selv endre finansreglementet.
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om
forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en
rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
Før kommuner og fylkeskommuner inngår avtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten at avtalen ikke
innebærer vesentlig finansiell risiko i strid med § 14-1 tredje ledd.
En avtale som innebærer vesentlig finansiell risiko, er ikke gyldig hvis kommunens eller fylkeskommunens
avtalepart forsto eller burde ha forstått dette.
Departementet kan gi forskrift om finansreglementets innhold og innholdet i rapporteringen, og krav om
kvalitetssikring av finansreglementet og rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen.
I kraft 1 jan 2020.

§ 14-14. Vilkår for å ta opp lån1
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til formålene som er nevnt i §§ 14-15 til 14-17, og til andre
formål som det er hjemmel til i annen lov. Eksisterende lån kan refinansieres.
Kommuner og fylkeskommuner kan bare ta opp lån innenfor de rammene som kommunestyret eller
fylkestinget selv har vedtatt. Det kan bare tas opp lån etter § 14-15 første og andre ledd, § 14-16 og § 14-17
første ledd og til formål som har hjemmel i annen lov, hvis tiltaket har hjemmel i en bevilgning i
investeringsbudsjettet.
Kommuner og fylkeskommuner kan etablere et lånefond. Et lånefond skal ha eget budsjett og regnskap.
Bestemmelsene i denne paragrafen og §§ 14-15 til 14-17 gjelder også for opptak av lån til lånefondet.
Før kommuner eller fylkeskommunen inngår låneavtaler, skal de dokumentere overfor avtaleparten at
a) lånet tas opp til et lovlig formål
b) lånet er innenfor de rammene som kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt
c) tiltaket som lånet skal finansiere, har hjemmel i en bevilgning i investeringsbudsjettet, hvis lånet tas opp
etter § 14-15 første eller andre ledd, § 14-16 eller § 14-17 første ledd eller til formål som har hjemmel i
annen lov.
En avtale om lån er ikke gyldig hvis kommunens eller fylkeskommunens långiver forsto eller burde ha
forstått at låneopptaket er i strid med første eller andre ledd.
I kraft 1 jan 2020.
1 Se § 28-3.

§ 14-15. Lån til egne investeringer. Driftskreditt
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i varige driftsmidler som skal
eies av kommunen eller fylkeskommunen selv. Det kan ikke tas opp lån for den delen av anskaffelseskost som
blir kompensert etter merverdiavgiftskompensasjonsloven. 1
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Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap som
skal eies av kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis eiendomsselskapet ikke har
a) annen virksomhet enn å eie fast eiendom og å drifte denne
b) vesentlige forpliktelser som gjelder annet enn eiendommen
c) andre ansatte enn daglig leder.
Kommuner og fylkeskommuner kan inngå avtale om driftskreditt eller ta opp likviditetslån.
I kraft 1 jan 2020.
1 Lov 12 des 2003 nr. 108.

§ 14-16. Lån til andres investeringer. Lån til innfrielse av kausjoner
Kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen
kommune, men bare på områder hvor kommunene har et lovpålagt ansvar. Fylkeskommuner kan ta opp lån for
å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen fylkeskommune, men bare på
områder hvor fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar.
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler
som eies av et selskap hvor kommunen eller fylkeskommunen har en eierandel i selskapet og hvor kommuner
eller fylkeskommuner har bestemmende innflytelse, men bare ved investeringer på områder hvor kommunene
eller fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar. Kommunens eller fylkeskommunens låneopptak etter første
punktum kan ikke være større enn eiernes samlete investeringstilskudd justert for kommunens eller
fylkeskommunens eierandel i selskapet.
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å innfri garantiansvar i form av en kausjon for andres
økonomiske forpliktelser.
I kraft 1 jan 2020.

§ 14-17. Lån til videre utlån og mottatte avdrag på videreutlån
Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere videre utlån hvis
a) låntakeren skal bruke midlene til investeringer
b) låntakeren ikke driver næringsvirksomhet
c) utlånet ikke innebærer en vesentlig økonomisk risiko for kommunen eller fylkeskommunen.
Første punktum bokstav c gjelder ikke for lån til boligsosiale formål.
Mottatte avdrag på videreutlån kan i årsbudsjettet bare finansiere avdrag på lån eller nye utlån.
I kraft 1 jan 2020.

§ 14-18. Avdrag på lån
Lån til formål som er nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal
samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert
for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare
anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte
verdi ved inngangen av regnskapsåret.
Første ledd gjelder også for lån som er tatt opp med hjemmel i annen lov. Lån som er tatt opp etter
kirkeloven1 § 15 sjette ledd til investeringer i kirkebygg, kan likevel avdras over investeringens
regnskapsmessige levetid hvis levetiden er vesentlig lengre enn levetiden på kommunens egne anleggsmidler.
Hvis mottatte avdrag på videreutlån er brukt til å betale avdrag på lån til formål som er nevnt i § 14-15 første
og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget etter første ledd.
I kraft 1 jan 2020.
1 Lov 7 juni 1996 nr. 31.
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§ 14-19. Garantier
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som
drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk
risiko eller er stilt for næringsvirksomhet. Et tilsagn om kausjon eller annen økonomisk garanti som en
kommune eller fylkeskommune stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller
fylkeskommunen selv, er bare gyldig hvis vedtaket om å stille garantien er godkjent av departementet. Ved
godkjenningen skal departementet bare vurdere om garantien er i strid med første ledd eller forskrift gitt i
medhold av denne paragrafen. Departementet kan ikke godkjenne garantier i strid med første ledd eller forskrift
gitt i medhold av denne paragrafen. Er garantien godkjent av departementet, regnes den ikke som ugyldig, selv
om den er i strid med første ledd eller forskrift gitt i medhold av denne paragrafen.
Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning. Et garantitilsagn for små beløp er ikke gyldig
hvis mottakeren av garantien forsto eller burde ha forstått at garantien er i strid med første ledd.
Departementet kan gi forskrift om garantiers varighet, krav til innholdet i garantivedtak og grensen for
garantier for små beløp.
I kraft 1 jan 2020.

§ 14-20. Pantsetting for andres gjeld
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. En pantsetting som er i strid med første punktum er ikke gyldig.
I kraft 1 jan 2020.

§ 14-21. Overdragelse av krav på skatter og avgifter
Kommuner og fylkeskommuner kan ikke overdra sine krav på skatter og avgifter til andre. En avtale som er i
strid med første punktum er ikke gyldig.
I kraft 1 jan 2020.

§ 14-22. Motregning
Den som skylder skatt, avgift eller gebyr til en kommune eller fylkeskommune, kan ikke uten samtykke fra
kommunen eller fylkeskommunen gjøre opp dette ved motregning.
En bank kan bare få dekket sitt krav mot en kommune eller fylkeskommune ved motregning mot kommunens
eller fylkeskommunens innskudd i banken hvis kommunen eller fylkeskommunen samtykker. Kommuner og
fylkeskommuner kan likevel inngå avtale om konsernkonto med felles likviditetsdisponering.
Motregning i strid med første eller andre ledd er ikke gyldig.
I kraft 1 jan 2020.

Kapittel 15. Selvkost
§ 15-1. Beregning av selvkost
Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn
kostnadene ved å yte tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd.
Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten.
Samlet selvkost skal fastsettes ut fra følgende prinsipper:
a) Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost.
b) Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnete rentekostnader.
c) Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk.
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Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregning av selvkost og gjøre unntak fra tredje
ledd.
I kraft 1 jan 2020.

Kapittel 16. Kommunenes og fylkeskommunenes rapportering til staten
§ 16-1. Rapportering til staten (KOSTRA)
Kommuner og fylkeskommuner skal rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til bruk i
nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA) til staten. Kommuner og fylkeskommuner skal også rapportere
opplysninger om lokale folkeavstemninger.
Departementet kan gi forskrift om hvilke opplysninger som skal rapporteres, hvordan det skal rapporteres, og
når det skal rapporteres.
I kraft 1 jan 2020.

§ 16-2. Kommunalt rapporteringsregister (KOR)
Det kommunale rapporteringsregisteret (KOR) skal gi en oversikt over rapporteringspliktene som staten ved
lov eller vedtak har pålagt kommuner og fylkeskommuner.
Registeret skal inneholde informasjon om rapporteringspliktene som er nevnt i første ledd. Registeret skal
holdes løpende oppdatert, og innholdet i registeret skal være allment tilgjengelig. Departementet kan gi forskrift
om hvilke opplysninger registeret skal inneholde.
Departementet skal sende melding til registeret om nye rapporteringsplikter og om endringer i gjeldende
rapporteringsplikter. Departementet kan gi forskrift om hvordan meldingen skal gis, hvilke opplysninger som
skal gis i meldingen, og hvordan registeret skal behandle opplysningene.
Rapporteringsplikter kan ikke gjøres gjeldende før de er publisert i registeret. Departementet kan gi forskrift
om unntak fra første punktum.
Departementet peker ut hvem som skal forvalte registeret på vegne av departementet.
I kraft 1 jan 2020.

Sjette del. Interkommunalt samarbeid
Kapittel 17. Interkommunalt samarbeid
§ 17-1. Interkommunalt samarbeid
Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid.
Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, 1 kommunalt
oppgavefellesskap,2 vertskommunesamarbeid,3 interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en
forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.
Om samarbeidet omfattes av reglene om offentlige anskaffelser vurderes ut fra reglene om offentlige
anskaffelser.4
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. kap. 10.
2 Jf. kap. 19.
3 Jf. kap. 20.
4 Jf. lov 17 juni 2016 nr. 73.
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Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd
§ 18-1. Interkommunalt politisk råd
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet
kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene
vedtar selv å opprette et slikt råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis
myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale politiske
råd.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 18-2. Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et interkommunalt politisk råd har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av
rådets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete forpliktelser.
Rådets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot rådet. Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen
14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En
deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på rådet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt
fra rådet.
En deltaker som trer ut av rådet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene rådet har
på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis rådet oppløses.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 18-3. Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal
være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv
sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet kan
velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og
nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom
deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv
fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer.
Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i
samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og
varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av
valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger selv en
leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 18-4. Samarbeidsavtale
Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle
deltakerne i rådet.
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De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og
avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de
som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er
fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a) rådets navn
b) om rådet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
d) hvilke saker rådet skal kunne behandle
e) hvilken myndighet som er lagt til rådet
f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis ansvarsandelen
avviker fra eierandelen
g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver
etter at rådet er oppløst.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap
§ 19-1. Kommunalt oppgavefellesskap
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap for å
løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et oppgavefellesskap.
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan likevel gis
myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for oppgavefellesskap.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 19-2. Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av
oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets samlete
forpliktelser.
Oppgavefellesskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot oppgavefellesskapet. Hvis kreditor
ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren for
dennes andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket sin andel av en fordring på
oppgavefellesskapet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt fra oppgavefellesskapet.
En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de
forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme gjelder hvis
oppgavefellesskapet oppløses.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 19-3. Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere skal være
representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv sine
medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger
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representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og
nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform1 kan kommunestyret eller fylkestinget selv
fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. Rådet
kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget har bestemt noe annet.
Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i
samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og
varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av
valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet. Representantskapet
velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
0 Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 55.
1 Jf. kap. 10.

§ 19-4. Samarbeidsavtale
Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i
oppgavefellesskapet.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen og
avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder
andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de
avgitte stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at
slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a) oppgavefellesskapets navn
b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt
c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis
ansvarsandelen avviker fra eierandelen
g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at
oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Kapittel 20. Vertskommune
§ 20-1. Vertskommunesamarbeid

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 41

Utskrift fra Lovdata - 04.10.2019 16:41
En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til å treffe enkeltvedtak
eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så langt annen lovgivning ikke er til
hinder for det.
Bestemmelsen i første ledd gjelder på tilsvarende måte for fylkeskommuner.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 20-2. Administrativt vertskommunesamarbeid
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen
skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette gjelder på tilsvarende
måte mellom fylkeskommuner.
Kommunestyret eller fylkestinget delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første ledd, ved å
instruere kommunedirektøren i egen kommune eller fylkeskommune om å delegere myndigheten til
kommunedirektøren i vertskommunen.
Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der
myndigheten er delegert etter andre ledd.
En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves
i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere.
Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven1 § 35 første ledd.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 10 feb 1967.

§ 20-3. Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd
Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette en felles, folkevalgt nemnd i
vertskommunen. Dette gjelder på tilsvarende måte for vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd
mellom fylkeskommuner.
Deltakerne kan gi nemnda myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker hvis ikke noe annet følger av lov.
Det skal skje ved at kommunestyrene eller fylkestingene selv delegerer den samme myndigheten til nemnda.
Nemnda kan gi kommunedirektøren i vertskommunen myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har
prinsipiell betydning.
Hver av deltakerne i samarbeidet skal være representert med to eller flere medlemmer i nemnda. Nemnda
velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som
leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
Bestemmelsene for utvalg gjelder på tilsvarende måte så langt de passer.
Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i tilfeller der
samarbeidskommunen har delegert myndighet til vertskommunen etter andre ledd.
En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves
i saker som bare gjelder samarbeidskommunen eller dens innbyggere.
Hvis vertskommunen treffer vedtak etter delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan
samarbeidskommunen omgjøre vedtaket etter reglene i forvaltningsloven 1 § 35 første ledd.
Der det i lov er satt en grense for antall medlemmer i et folkevalgt organ, og representasjonskravet i tredje
ledd fører til at den felles nemnda får flere medlemmer enn det loven tillater, skal antall medlemmer reduseres
på følgende måte: Det antallet medlemmer av nemnda som overstiger det tillatte maksimumet, skal ved
loddtrekning tas ut av nemnda. Hvis denne framgangsmåten fører til at en av deltakerkommunene i samarbeidet
ikke blir representert i nemnda når saker fra denne kommunen skal behandles, skal enda ett medlem tas ut og
erstattes med et medlem fra denne kommunen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
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1 Lov 10 feb 1967.

§ 20-4. Samarbeidsavtale
Når et vertskommunesamarbeid opprettes, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i
vertskommunesamarbeidet.
De enkelte kommunestyrene eller fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen
og endringer som gjelder forhold som er nevnt i tredje og fjerde ledd.
Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om
a) deltakerne i samarbeidet
b) hvem av deltakerne som er vertskommune
c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen
d) når oppgaver og myndighet skal overføres
e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om
f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen skal foregå
g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet
h) hvordan samarbeidet skal oppløses
i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale.
Avtaler om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal også inneholde bestemmelser om hvor mange
medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i nemnda.
I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner skal vertskommunen orientere fylkesmannen om at
samarbeidet er opprettet. I et vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner skal vertskommunen orientere
departementet om at samarbeidet er opprettet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 20-5. Klagebehandling i et administrativt vertskommunesamarbeid
Når det i et administrativt vertskommunesamarbeid treffes vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven 1
§ 28 første ledd, er klageinstansen den kommunen eller fylkeskommunen som har delegert myndigheten.
Administrasjonen i vertskommunen er da underinstans etter forvaltningsloven § 33 andre ledd.
Administrasjonen er også underinstans der det i lov er fastsatt at et statlig organ er klageinstans.
Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter forvaltningsloven1 § 35 andre og tredje ledd. Statlige
klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som må anses som ugyldige.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 10 feb 1967.

§ 20-6. Klagebehandling i et vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd
Når en felles, folkevalgt nemnd i et vertskommunesamarbeid treffer vedtak som kan påklages etter
forvaltningsloven1 § 28 første ledd, er klageinstansen en eller flere særskilte klagenemnder som oppnevnes av
kommunestyrene eller fylkestingene i deltakerkommunene. Den felles, folkevalgte nemnda er underinstans etter
forvaltningsloven § 33 andre ledd. Nemnda er også underinstans der det i lov er fastsatt at et statlig organ er
klageinstans.
Hver av deltakerne skal være representert i en klagenemnd som er oppnevnt etter første ledd. Klagenemnda
velger selv sin leder og nestleder. For øvrig gjelder bestemmelsene om utvalg så langt de passer.
Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter forvaltningsloven1 § 35 andre og tredje ledd. Statlige
klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som må anses som ugyldige.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
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1 Lov 10 feb 1967.

§ 20-7. Lovlighetskontroll
Hvis et vedtak er truffet av vertskommunens organer på vegne av en samarbeidskommune, kan tre eller flere
medlemmer i samarbeidskommunens kommunestyre eller fylkesting bringe vedtaket inn for departementet for å
få kontrollert om det er lovlig, jf. kapittel 27.
Medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget i vertskommunen kan ikke kreve lovlighetskontroll av
vedtak som er truffet av vertskommunens organer på vegne av en samarbeidskommune.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 20-8. Oppløsning og uttreden
Hvis deltakerne er enige om det, kan vertskommunesamarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning.
Den enkelte deltakeren kan med ett års varsel si opp en avtale om vertskommunesamarbeid. Det kan avtales
en annen oppsigelsesfrist.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 20-9. Kontrollutvalgets myndighet i en vertskommune
Kontrollutvalget i vertskommunen fører kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle
deltakerne i vertskommunesamarbeidet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 20-10. Statlig tilsyn med vertskommuner
Pålegg eller sanksjoner fra statlige tilsynsmyndigheter skal rettes mot vertskommunen i tilfeller der en
samarbeidskommune har overlatt til en vertskommune å utføre lovpålagte oppgaver. Vertskommunen er
ansvarlig for at pålegg eller sanksjoner blir fulgt opp.
§ 30-3 første ledd gjelder på tilsvarende måte overfor vertskommunen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Kapittel 21. Representasjon av begge kjønn i styret i aksjeselskaper
§ 21-1. Representasjon av begge kjønn i styret
Reglene i aksjeloven1 § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder på tilsvarende måte for
aksjeselskaper der kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst 2/3 av aksjene. Departementet kan gi
forskrift om at første punktum også skal gjelde for aksjeselskaper som kommuner eller fylkeskommuner eier
under 2/3 av, når resten av selskapet er eid av staten eller av selskaper som direkte eller indirekte er heleid av
staten.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om gjennomføringen av valg av styremedlemmer som skal
velges av og blant de ansatte i selskaper som er nevnt i første ledd.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 13 juni 1997 nr. 44.

Syvende del. Egenkontroll
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Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
§ 22-1. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og fylkeskommunens
virksomhet.
Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller avgjørelse.
Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte organer eller av
administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 1
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. fvl. § 35.

Kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet
§ 23-1. Kontrollutvalget
Kommunestyret og fylkestinget 1 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. 2
Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets
medlemmer.
Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører2
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg3
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ4 med beslutningsmyndighet. Medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd5
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité6
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 råd7 eller et kommunalt oppgavefellesskap.8
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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-3.
2 Jf. kap. 6.
3 Jf. § 5-6.
4 Jf. § 5-1.
5 Jf. kap. 10.
6 Jf. kap. 18.
7 Jf. § 5-9.
8 Jf. kap. 19.

§ 23-2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet
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Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert1 på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen2 foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon3 av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)4
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når utvalgets saker skal
behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse
eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta
undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak
etter dette leddet.5
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter 6 i folkevalgte organer i kommunen eller
fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkete
møter i kommunestyret og kommunerådet eller fylkestinget og fylkesrådet.
Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. kap. 24.
2 Jf. kap. 14.
3 Jf. § 23-3.
4 Jf. § 23-4.
5 Jf. fvl. § 13 b (1) nr. 2.
6 Jf. § 11-5.

§ 23-3. Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon1 innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret
eller fylkestinget er konstituert,2 utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 3
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 23-2 (1), c.
2 Jf. § 7-1.
3 Jf. § 5-3.

§ 23-4. Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring.
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Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret
eller fylkestinget er konstituert,1 utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen
skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten
med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 2
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 7-1.
2 Jf. § 5-3.

§ 23-5. Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 1 I saker som
skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren 2 gis anledning til å uttale seg før
kontrollutvalget behandler saken.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-3.
2 Jf. § 13-1.

§ 23-6. Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.1
Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra
a) interkommunale selskaper etter IKS-loven2
b) interkommunale politiske råd3
c) kommunale oppgavefellesskap4
d) aksjeselskap5 der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for
selskapet.
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig.
Kommunestyret og fylkestinget 6 kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av
kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter
mv. som skal sendes til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har
rett til å være til stede i disse møtene.
Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende
måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.
Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten
blir oppfylt.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 24-10.
2 Lov 29 jan 1999 nr. 6.
3 Jf. kap. 18.
4 Jf. kap. 19.
5 Jf. asl.
6 Jf. § 5-3.
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§ 23-7. Sekretariatet
Kommunestyret og fylkestinget 1 skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller
utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets
vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon 2 og av den eller
dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for
kontrollutvalget
b) den som utfører revisjon3 for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget 1 i den aktuelle kommunen eller
fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra
kontrollutvalget.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-3.
2 Jf. kap. 13.
3 Jf. kap. 24.

Kapittel 24. Revisjon
§ 24-1. Valg av revisor
Kommunestyret og fylkestinget 1 avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne
revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid2 om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor.
Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 3
Representantskapet i interkommunalt politisk råd4 og i kommunalt oppgavefellesskap5 velger
regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-3.
2 Jf. kap. 17.
3 Jf. kap. 23.
4 Jf. kap. 18.
5 Jf. kap. 19.

§ 24-2. Revisors ansvar og myndighet
Revisor skal utføre regnskapsrevisjon,1 forvaltningsrevisjon,2 eierskapskontroll3 og annen kontroll som er
bestemt i lov eller i medhold av lov.
Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og
god kommunal revisjonsskikk.
Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 4
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Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle opplysninger, redegjørelser eller
dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å utføre sine oppgaver. Revisor kan også foreta
undersøkelser som han eller hun mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre
kontrolltiltak etter dette leddet.
Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven5 §§ 13 til 13 e.
Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor og begrensninger i
revisors taushetsplikt.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 15 jan 1999 nr. 2.
2 Jf. § 23-3.
3 Jf. § 23-4.
4 Jf. kap. 23.
5 Lov 10 feb 1967.

§ 24-3. Revisors møterett, opplysningsplikt mv.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets1
møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som
angår en revisors tilsettingsforhold behandles.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i kommunestyrets eller
fylkestingets2 møter når kommunestyret eller fylkestinget skal behandle saker som er knyttet til revisors
oppdrag.
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i kommunestyret eller
fylkestinget.
Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om kommunen eller fylkeskommunen som han eller hun har
fått kjennskap til under revisjonen, hvis et medlem av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget krever
det.
Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et medlem av kommunestyret, fylkestinget eller
kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et møte.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. kap. 23.
2 Jf. § 5-3.

§ 24-4. Revisors uavhengighet og vandel
Revisor skal være uavhengig og ha god vandel.
Departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og vandel.1
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 28 mai 2010 nr. 16 kap. 7.

§ 24-5. Regnskapsrevisjonens innhold
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift.
Revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov
og forskrift.
Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever. Revisor
skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 49

Utskrift fra Lovdata - 04.10.2019 16:41
se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og
om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene.
Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 24-6. Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon
Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen1 er ordnet på en betryggende måte.
Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet 2 ikke gir riktig informasjon3 som følge av misligheter og
feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av
vesentlig betydning for årsregnskapet.4
Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av
bevilgningene, 5 og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om årsregnskapet inneholder vesentlige
avvik fra disse premissene.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. kap. 25.
2 Jf. § 14-6.
3 Jf. § 24-7 (1), b.
4 Jf. § 24-7 (1), e.
5 Jf. § 24-7 (1), d.

§ 24-7. Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor
Revisor skal gi skriftlige meldinger om
a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon1
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen2
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 3
e) enhver mislighet4
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen skal sende
til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.
Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, 5 med kopi til
kommunedirektøren.6
Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller hun straks melde fra om
det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren.
Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp etter første
ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 24-6 (2).
2 Jf. kap. 25.
3 Jf. § 24-6 (3).
4 Jf. § 24-6 (2).
5 Jf. kap. 23.
6 Jf. § 13-1.

§ 24-8. Revisjonsberetning
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Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret eller fylkestinget 1 senest 15. april. Det
skal sendes kopi til kontrollutvalget,2 til formannskapet eller fylkesutvalget 3 og til kommunedirektøren. 4
Revisjonsberetningen skal avgis selv om årsregnskapet eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig.
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende:
a) om årsregnskapet 5 er avlagt i samsvar med lov og forskrift
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift
c) om årsberetningen6 inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen7 stemmer overens med årsregnskapet
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om
vesentlige budsjettavvik.
Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer negativt eller ikke har
tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. Hvis revisor mener at årsregnskapet eller
årsberetningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette angis særskilt.
Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse om i
henhold til god kommunal revisjonsskikk.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-3.
2 Jf. kap. 23.
3 Jf. § 5-6.
4 Jf. § 13-1.
5 Jf. § 14-6.
6 Jf. § 14-7.
7 Jf. § 14-3.

§ 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 1 i hovedsak
foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for
kontrollutvalget.2 Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover,
forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren,3
om resultatet av kontrollen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. kap. 14.
2 Jf. kap. 23 .
3 Jf. § 13-1.

§ 24-10. Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.
Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på tilsvarende måte for
kommunens eller fylkeskommunens revisor.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Kapittel 25. Internkontroll
§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen1
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Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 2 virksomhet for å sikre at lover
og forskrifter følges. Kommunedirektøren3 i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.
I kraft fra den tid Kongen bestemmer.
1 Se § 31-3.
2 Jf. kap. 13.
3 Jf. § 13-1.

§ 25-2. Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren1 skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget2 om internkontroll og om resultater
fra statlig tilsyn minst én gang i året.
I kraft fra den tid Kongen bestemmer.
1 Jf. § 13-1.
2 Jf. § 5-3.

Kapittel 26. Eierstyring
§ 26-1. Eierskapsmelding
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak 1 og andre virksomheter som
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i
virksomhetene nevnt i bokstav b.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. kap. 9.

Åttende del. Statlig kontroll og tilsyn
Kapittel 27. Lovlighetskontroll
§ 27-1. Lovlighetskontroll
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Tre eller flere medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget kan sammen kreve at departementet
kontrollerer om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet. Fristreglene
i forvaltningsloven2 § 30 gjelder. Kravet skal settes fram for det organet som traff vedtaket. Hvis organet
opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet. 3
1

Hvis særlige grunner tilsier det, kan departementet på eget initiativ kontrollere om et vedtak er lovlig.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
0 Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 55.
1 Jf. § 5-3.
2 Lov 10 feb 1967.
3 Se § 27-3.

§ 27-2. Hva som kan lovlighetskontrolleres
Følgende kan lovlighetskontrolleres:
a) endelige vedtak som er truffet av et folkevalgt organ1 eller den kommunale eller fylkeskommunale
administrasjonen2
b) vedtak om et møte skal holdes for åpne eller lukkete dører 3
c) vedtak som gjelder spørsmål om inhabilitet. 4
Følgende kan ikke lovlighetskontrolleres:
a) andre prosessledende avgjørelser enn de som er omtalt i første ledd bokstav b og c
b) vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed
c) spørsmål om et vedtak er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om offentlige anskaffelser. 5
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-1.
2 Jf. kap. 13.
3 Jf. § 11-5.
4 Jf. § 11-10 og § 13-3.
5 Lov 17 juni 2016 nr. 73.

§ 27-3. Innholdet i lovlighetskontrollen
Ved lovlighetskontroll skal departementet ta stilling til om vedtaket
a) har et lovlig innhold
b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak
c) har blitt til på lovlig måte.
Lovlighetskontrollen etter § 27-1 første ledd kan likevel begrenses til de anførsler som er tatt opp i saken.
Ved lovlighetskontroll etter § 27-1 andre ledd bestemmer departementet omfanget av kontrollen.
Lovlighetskontrollen kan bare omfatte de offentlig-rettslige sidene ved vedtaket.
Departementet skal oppheve vedtaket hvis det er gjort feil som gjør det ugyldig.
Lovlighetskontroll fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. 1 Følgende organer kan likevel
bestemme at vedtaket ikke skal iverksettes før lovlighetskontrollen er gjennomført:
a) organet som traff vedtaket
b) et kommunalt eller fylkeskommunalt organ som er overordnet vedtaksorganet
c) departementet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. fvl. § 42.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 53

Utskrift fra Lovdata - 04.10.2019 16:41

§ 27-4. Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll
Departementet kan i forbindelse med lovlighetskontroll kreve at kommunen og fylkeskommunen gir
opplysninger om enkeltsaker eller forhold ved kommunens og fylkeskommunens virksomhet. Departementet
har også rett til innsyn i alle kommunale og fylkeskommunale saksdokumenter.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med
økonomisk ubalanse
§ 28-1. Innmelding i registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)
Departementet skal føre et register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) over alle kommuner og
fylkeskommuner hvor minst ett av følgende forhold har inntruffet: 1
a) Driftsbudsjettet er vedtatt med et merforbruk.
b) Driftsdelen i økonomiplanen er vedtatt med et merforbruk.
c) Driftsdelen i økonomiplanen, driftsbudsjettet eller driftsregnskapet til kommunekassen eller
fylkeskommunekassen viser at et merforbruk skal dekkes inn over flere enn to år etter at det oppsto. 2
d) Balanseregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen viser et oppsamlet merforbruk fra
driftsregnskapet som er større enn tre prosent av driftsinntektene.
e) Økonomiplanen eller årsbudsjettet er ikke vedtatt innen de fristene som er fastsatt i lov eller forskrift, eller
innen en frist som departementet har fastsatt etter at økonomiplanen eller årsbudsjettet har blitt opphevet
etter lovlighetskontroll.
f) Årsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen er ikke vedtatt innen de fristene som er
fastsatt i lov eller forskrift, eller innen en frist som departementet har fastsatt etter at årsregnskapet har blitt
opphevet etter lovlighetskontroll.
g) Departementet har fattet et vedtak etter inndelingslova 3 § 16 a.
Hvis det åpenbart ikke er behov for å kontrollere kommunens eller fylkeskommunens årsbudsjett og
låneopptak, kan departementet bestemme at kommunen eller fylkeskommunen likevel ikke skal føres inn i
ROBEK-registeret.
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. § 14-1. Se § 28-3, § 28-4 og § 28-5.
2 Jf. § 14-11.
3 Lov 15 juni 2001 nr. 70.

§ 28-2. ROBEK-registerets betydning for tredjeperson
ROBEK-registeret skal være allment tilgjengelig.
Når det er avgjørende for en tredjepersons rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, skal
det som står i registeret, regnes som kjent for denne personen. 1
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. § 28-3 (4).

§ 28-3. Departementets kontroll med årsbudsjett og låneopptak mv.
Departementet skal kontrollere lovligheten av vedtak om årsbudsjett truffet av kommuner eller
fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret.
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Hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har inntruffet, er et vedtak om å ta opp lån ikke gyldig
før det er godkjent av departementet. Et vedtak om å inngå en avtale om leie av varige driftsmidler hvor
leieavtalen kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettårene, er heller
ikke gyldig før det er godkjent av departementet hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har
inntruffet. Departementet kan ikke godkjenne vedtak etter første og andre punktum før kommunen eller
fylkeskommunen er ført inn i ROBEK-registeret. Første og andre punktum gjelder ikke hvis departementet etter
§ 28-1 andre ledd har bestemt at kommunen eller fylkeskommunen ikke skal føres inn i ROBEK-registeret.
Departementet godkjenner vedtak om å ta opp lån etter andre ledd første punktum ved å fastsette en øvre
ramme for låneopptak for budsjettåret. Departementet kan fastsette vilkår for bruken av lånerammen hvis det er
nødvendig av hensyn til kommunens eller fylkeskommunens økonomi.
En avtale om lån er ikke gyldig hvis långiveren forsto eller burde ha forstått 1 at låneopptaket går ut over
lånerammen eller er i strid med vilkår for bruk av lånerammen som departementet har fastsatt etter tredje ledd.
En leieavtale som nevnt i andre ledd andre punktum er ikke gyldig før departementet har godkjent vedtaket om
å inngå avtalen.
I kraft 1 jan 2020.
1 Se § 28-2 (2).

§ 28-4. Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan
Hvis minst ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd har inntruffet, skal kommuner og fylkeskommuner, før
de inngår avtaler, orientere avtaleparten1 om at vedtak om lån og langsiktige leieavtaler skal godkjennes av
departementet. Før disse kommunene og fylkeskommunene inngår avtaler om lån, skal de også dokumentere
overfor avtaleparten at avtalen er innenfor lånerammen, og at eventuelle vilkår for bruken av lånerammen som
departementet har fastsatt, er oppfylt.
Kommunestyret eller fylkestinget skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.
Tiltaksplanen skal fastsettes senest 30. juni hvis ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd bokstav a, b, e
eller g har inntruffet, og senest 31. desember hvis ett av forholdene nevnt i § 28-1 første ledd bokstav c, d eller f
har inntruffet.
Tiltaksplanen skal sendes departementet så snart som mulig.
I kraft 1 jan 2020.
1 Se § 28-2 (2).

§ 28-5. Utmelding fra ROBEK-registeret
Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter § 28-1 første ledd bokstav a skal
meldes ut av registeret hvis driftsbudsjettet for påfølgende år er vedtatt uten merforbruk.
Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter § 28-1 første ledd bokstav b skal
meldes ut av registeret hvis driftsdelen i økonomiplanen for påfølgende år er vedtatt uten merforbruk.
Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter § 28-1 første ledd bokstav c, d eller
g skal meldes ut av registeret hvis merforbruket i driftsregnskapet er dekket inn i sin helhet.
Kommuner og fylkeskommuner som er ført inn i ROBEK-registeret etter § 28-1 første ledd bokstav e eller f
skal meldes ut av registeret hvis økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet til kommunekassen eller
fylkeskommunekassen for påfølgende år er vedtatt innen fristen.
I kraft 1 jan 2020.

§ 28-6. Lovlighetskontroll av vedtak om årsregnskap ved negativ revisjonsberetning
Hvis det er avgitt en revisjonsberetning med negativ konklusjon om årsregnskapet, og årsregnskapet ikke er
endret for å rette opp det som er grunnlaget for denne konklusjonen, skal departementet kontrollere lovligheten
av vedtaket om årsregnskap.
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I kraft 1 jan 2020.

Kapittel 29. Utlegg og konkurs. Betalingsinnstilling og statlig tilsynsnemnd
§ 29-1. Utlegg og arrest, konkurs og gjeldsforhandling
Det kan ikke tas utlegg eller arrest i eiendelene til en kommune eller fylkeskommune. 1
En kommune eller fylkeskommune kan ikke tas under konkursbehandling eller begjære åpning av
gjeldsforhandling etter konkursloven.2
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. tvangsl. § 7-1 jf. § 1-2 (2) og tvl. § 33-1.
2 Lov 8 juni 1984 nr. 58.

§ 29-2. Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd
Hvis en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan
betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget 1 selv å treffe et vedtak om betalingsinnstilling. Det
skal straks sendes en melding til departementet om et slikt vedtak.
Hvis det ikke blir truffet vedtak etter første ledd, kan departementet vedta en betalingsinnstilling for den
kommunen eller fylkeskommunen det gjelder.
Departementet skal kunngjøre betalingsinnstillingen i pressen og i Norsk lysingsblad. 2 Hvis kommunen eller
fylkeskommunen har ett eller flere kommunale eller fylkeskommunale foretak etter kapittel 9, skal
departementet sende en melding om betalingsinnstillingen også til Foretaksregisteret. 3
Når det er truffet et vedtak om betalingsinnstilling, skal departementet straks oppnevne en tilsynsnemnd for
kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsnemnda skal bestå av ordføreren4 eller fylkesordføreren,
kommunedirektøren5 og minst tre medlemmer som er oppnevnt av departementet. Hvis kommunen eller
fylkeskommunen har parlamentarisk styreform, 6 skal kommunen eller fylkeskommunen representeres av
ordføreren eller fylkesordføreren og kommunerådets eller fylkesrådets leder.
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. § 5-3.
2 Jf. lov 11 okt 1946 nr. 1.
3 Jf. lov 21 juni 1985 nr. 78.
4 Jf. kap. 6.
5 Jf. § 13-1.
6 Jf. kap. 10.

§ 29-3. Utbetalinger etter vedtak om betalingsinnstilling
Så lenge en betalingsinnstilling gjelder, skal ingen utbetalinger foretas uten godkjenning eller fullmakt fra
tilsynsnemnda.1 Utbetalinger til følgende formål skal foretas først:
a) utbetalinger som er nødvendige for at kommunen eller fylkeskommunen skal oppfylle lovpålagte
forpliktelser overfor enkeltpersoner
b) utbetalinger av lønn, pensjon og annen godtgjøring til kommunens eller fylkeskommunens ansatte og
folkevalgte i heltidsverv, utbetalinger av bidrag til lønn til andres ansatte som kommunen eller
fylkeskommunen er forpliktet til å dekke, og utbetalinger som gjelder fordringer som er nevnt i
dekningsloven2 §§ 9-3 og 9-4
c) utbetalinger som er nødvendige for å unngå fare for betydelig økonomisk tap eller vesentlige
skadevirkninger.
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Renter, inkasso- og saksomkostninger som er knyttet til fordringer som har fortrinnsrett etter første ledd, har
samme fortrinnsrett som hovedfordringen.
Tilsynsnemnda avgjør rekkefølgen på utbetalinger til de formålene som er nevnt i første og andre ledd, og til
andre formål hvis det er midler til det.
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. § 29-2.
2 Lov 8 juni 1984 nr. 59.

§ 29-4. Utarbeiding av en ny økonomiplan og et nytt årsbudsjett
Etter at kommunestyret eller fylkestinget har uttalt seg, skal tilsynsnemnda 1 vedta en ny økonomiplan og et
nytt årsbudsjett for kommunen eller fylkeskommunen.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal sendes til departementet for godkjenning. Departementet kan gjøre
endringer i økonomiplanen og årsbudsjettet hvis departementet vurderer det som nødvendig av hensyn til
kommunens eller fylkeskommunens framtidige økonomi.
Når departementet har godkjent økonomiplanen og årsbudsjettet, opphører betalingsinnstillingen, og
tilsynsnemnda oppløses.
Departementet skal godkjenne eventuelle endringer i økonomiplanen i inneværende år. Departementet skal
også godkjenne vedtak om økonomiplan og endringer i denne for de tre neste årene. I det samme tidsrommet
kan departementet også gjøre endringer i økonomiplanen og årsbudsjettet hvis departementet vurderer det som
nødvendig av hensyn til kommunens eller fylkeskommunens framtidige økonomi.
I kraft 1 jan 2020.
1 Jf. § 29-2.

Kapittel 30. Statlig tilsyn
§ 30-1. Kapitlets virkeområde
Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov
skal skje etter reglene i dette kapitlet når ikke annet følger av lovgivningen ellers.
Reglene i dette kapitlet gjelder for tilsyn med oppfyllelse av plikter som bare er pålagt kommunene eller
fylkeskommunene. Bestemmelsene i §§ 30-6 og 30-7 gjelder likevel for alt statlig tilsyn rettet mot en kommune
eller fylkeskommune.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 30-2. Lovlighetstilsyn
Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter
som er pålagt i eller i medhold av lov. Fylkesmannen kan bare føre slikt tilsyn der det i lov er gitt hjemmel for å
føre tilsyn.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 30-3. Innsyn og undersøkelser
Fylkesmannen kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen gir opplysninger om enkeltsaker og forhold
ved kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Fylkesmannen har rett til innsyn i alle kommunale og
fylkeskommunale saksdokumenter og kan kreve at kommunale eller fylkeskommunale organer, folkevalgte og
ansatte gir de opplysningene og meldingene som Fylkesmannen mener er nødvendige for å gjennomføre tilsyn
etter dette kapitlet. Fylkesmannen kan også foreta de undersøkelsene som Fylkesmannen mener er nødvendige.
Taushetsplikt er ikke til hinder for innsyn og undersøkelser etter dette leddet.
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Første ledd gjelder også overfor selvstendige rettssubjekter som utfører kommunale eller fylkeskommunale
oppgaver for kommuner eller fylkeskommuner.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 30-4. Pålegg om retting
Fylkesmannen kan gi pålegg til kommunen eller fylkeskommunen om å rette forhold som er i strid med de
bestemmelsene Fylkesmannen fører tilsyn med oppfyllelsen av.
Før Fylkesmannen eller en annen statlig tilsynsmyndighet vedtar pålegg om retting etter første ledd eller
annen reaksjon hjemlet i lov mot en kommune eller en fylkeskommune, skal tilsynsmyndigheten vurdere
virkningene for kommunens eller fylkeskommunens øvrige virksomhet.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 30-5. Partsrettigheter
Ved statlig tilsyn kan kommuner og fylkeskommuner klage på vedtak og utøve andre partsrettigheter etter
reglene i forvaltningsloven1 kapittel IV, V og VI og §§ 14, 41 og 42.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Lov 10 feb 1967.

§ 30-6. Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
Fylkesmannen samordner planlagte statlige tilsynsaktiviteter overfor kommunen og fylkeskommunen og
vurderer det samlete omfanget av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen.
Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel om pålegg
om retting eller andre reaksjoner som har vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen.
Fylkesmannen kan fastsette frister for når underretning om tilsynsplaner skal være sendt Fylkesmannen.
Tilsynsmyndigheter som er utpekt som koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette Fylkesmannen om
koordinerte tilsynsplaner.
Fylkesmannen skal formidle til andre tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i enkeltkommuner og i
fylkeskommunen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 30-7. Samordning mellom statlig tilsynsvirksomhet og kommuner eller fylkeskommuner
Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av planlagte
tilsyn.
Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det
samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen eller fylkeskommunen og til relevante
forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis
kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll med det samme temaet.
Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen
eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om slike
pålegg eller reaksjoner og om kommunens eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller
fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Niende del. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre
lover
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Kapittel 31. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover
§ 31-1. Ikrafttredelse
Loven gjelder fra det tidspunktet1 Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.
Kongen kan sette i kraft og oppheve de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
1 Kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og
fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. Første møte ble avholdt 3 okt 2019, se vedtak 3 okt 2019 nr. 1294. Kapitlene
14, 15, 16, 28 og 29 trer i kraft 1 jan 2020, med unntak for kap. 25 iflg. res. 20 des 2018 nr. 2062. § 31-6 trer ikr. 1 nov 2019 (iflg. res.
25 juni 2019 nr. 879).

§ 31-2. Overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992
Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25. september 1992
nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1
eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven
her trer i kraft.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene1 i alle deltakerkommunene skal selv treffe vedtak om
omdanning etter første ledd og vedta samarbeidsavtalen.
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, blir styrets eiendeler, rettigheter og
forpliktelser overført til det nye samarbeidet. Hvis det nye samarbeidet ikke er et eget rettssubjekt, overføres
eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til én eller flere av deltakerkommunene. Fordringshavere og andre
rettighetshavere kan ikke motsette seg overføringen. Overføringen vil i seg selv ikke være grunn til at
rettsforholdet opphører.
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, skal omregistrering i grunnbok og andre
offentlige registre skje ved at styrets navn endres i registrene.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-3.

§ 31-3. Overgangsregler om internkontroll
Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende bestemmelser:
a) Kommunedirektøren1 skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.
b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre
betryggende kontroll med virksomheten.
c) Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget 2 om resultater fra statlig tilsyn minst
én gang i året.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 13-1.
2 Jf. § 5-3.

§ 31-4. Andre overgangsregler
For Longyearbyen lokalstyre gjelder lov 25. september 1992 nr. 107 kapittel 11 og 12, § 10 a, § 16, § 24 nr. 2
og §§ 30, 31, 36, 37, 38, 39 a og 59 inntil lokalstyret holder konstituerende lokalstyremøte ved oppstart av
valgperioden 2019–2023.
Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
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0 Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 55.

§ 31-5. Videreføring av forskrifter
Forskrifter gitt i medhold av lov 25. september 1992 nr. 107 gjelder også etter at loven her har trådt i kraft, så
langt de også kunne ha vært gitt med hjemmel i loven her.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 31-6. Endringer i andre lover
Fra samme tid som loven settes i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover:
1. I lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene gjøres følgende endringer:
§ 57 skal lyde:
Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget foregår innen 15. oktober
året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år.
For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-8 med de avvik som følger av paragrafen her
og av § 27.
Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene bestemmes etter deres
stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med mindre kommunestyret enstemmig fastsetter
rekkefølgen.
Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant medlemmene skal være
både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 7-6 tredje ledd innen den enkelte liste er utelukket,
skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det
samme gjelder dersom det er nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være
både kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har fått færrest
stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest færrest stemmer. Ved
stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste opprykk skal skje.
§ 76 første ledd skal lyde:
Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen, skal kommunedirektøren i kommunen slette
vedkommende fra utvalget. Det samme gjelder dersom vedkommende ikke oppfyller valgbarhetsvilkårene etter
§§ 70-72. Utvalgsmedlem som flytter til en annen kommune i sognet, overføres til fortegnelsen for den nye
kommunen. Bestemmelsen i § 73 annet ledd gjelder tilsvarende.
2. I lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard gjøres følgende endringer:
–––
3. I lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal § 4 andre ledd lyde:
Ombudsmannens arbeidsområde omfatter ikke:
a) forhold som Stortinget har tatt standpunkt til.
b) avgjørelser truffet i statsråd,
c) domstolenes virksomhet,
d) Riksrevisjonens virksomhet,
e) saker som etter Stortingets bestemmelse hører under Ombudsmannsnemnda eller Ombudsmannen for
Forsvaret,
f) avgjørelser som etter bestemmelse i lov bare kan treffes av kommunestyret, fylkestinget eller
samkommunestyret selv, med mindre en avgjørelse er truffet etter kommuneloven § 11-8 første ledd. En
slik avgjørelse kan Ombudsmannen likevel ta opp til undersøkelse av eget tiltak når han finner at hensynet
til rettssikkerheten eller andre særlige grunner tilsier det.
4. I lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker gjøres følgende endringer:
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§ 18 d andre og tredje ledd skal lyde:
Unntaket i § 18 a gjelder ikke for dokument fra eller til et kommunalt eller fylkeskommunalt særlovsorgan
eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 9.
Unntaket i § 18 a gjelder heller ikke for dokument fra eller til en kommunal eller fylkeskommunal enhet på
områder der enhetene har selvstendig avgjørelsesmyndighet. Unntaket i § 18 a gjelder likevel for dokument i
saker der kommunedirektøren eller kommunerådet gjennomfører kontrolltiltak overfor en enhet, og for utkast
til vedtak og innstillinger som blir lagt fram for kommunedirektøren eller kommunerådet før det blir fattet
vedtak eller før en innstilling blir lagt fram for et folkevalgt organ. Unntaket i § 18 a gjelder også for
kommunedirektørens eller kommunerådets merknader til slike utkast som nevnt i forrige punktum.
§ 28 andre ledd skal lyde:
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og
fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse,
formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller
fylkestinget. For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført myndighet fra
kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder som er oppnevnt av
det øverste organet i rettssubjektet. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av
kommunestyret eller fylkestinget eller av det øverste organet i et eget rettssubjekt som har fått overført
myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er
truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.
5. I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane skal § 7 lyde:
Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida
bygningen vart ferdig. Formannskapet eller utval som er nemnt i kommuneloven § 5-7, kan få fullmakt til å
avgjera einskildsaker om skattefritak.
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.
e) Fritidsbustader.
6. I lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall skal § 48 a andre ledd lyde:
For tilsyn etter første ledd gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 30.
7. I lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse skal § 1-2 andre ledd lyde:
Pengekrav mot en kommune, fylkeskommune, samkommune, et interkommunalt selskap, regionalt
helseforetak eller helseforetak kan ikke tvangsfullbyrdes etter kapittel 7, jf. kommuneloven § 29-1, lov om
interkommunale selskaper § 23 og helseforetaksloven § 5.
8. I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester skal § 2-3 b andre ledd lyde:
Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter barnevernloven
kap. 1 til 9. Reglene i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner kapittel 30 gjelder for denne
tilsynsvirksomheten.
9. I lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning skal lovens tittel lyde:
Lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven)
10. I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer skal § 7-10 a nytt tredje ledd lyde:
Kommuneloven kapittel 30 gjelder når det føres tilsyn med kommuner.
11. I lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke skal § 15 sjette ledd lyde:
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Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a og b. De nærmere
vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommuneloven.
12. I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa gjøres følgende endringer:
§ 11-1 tredje ledd skal lyde:
Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire
representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter
kommuneloven § 5-10 og § 10-8. Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn
samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar,
tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.
§ 11-5 tredje ledd skal lyde:
Fylkeskommunen kan nemne opp skoleutvalet som styre for skolen etter kommuneloven § 5-10 og § 10-8.
Dersom fylkeskommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn skoleutvalet, skal minst to representantar
for elevrådet vere med i styret. Inga av gruppene elevar eller tilsette kan ha fleirtal i styret aleine.
§ 11-8 skal lyde:
§ 11-8. Elevrepresentantar i fylkeskommunale nemnder
Representantar for elevane i vidaregåande opplæring har møte- og talerett i fylkeskommunale nemnder etter
tilsvarande reglar som gjeld tilsette, jf. kommuneloven § 13-4.
§ 12-3 syvende ledd skal lyde:
Kommuneloven § 7-2 tredje ledd gjeld ikkje for oppnemning av medlemmer til yrkesopplæringsnemnda.
§ 14-1 skal lyde:
§ 14-1. Statlig tilsyn
Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei pliktene dei er pålagde i
eller i medhald av opplæringslova kapittel 1-16 (kommunepliktene). Reglane i kommuneloven kapittel 30 gjeld
for denne tilsynsverksemda.
Departementet fører tilsyn med at andre plikter i eller i medhald av opplæringslova enn kommunepliktene blir
oppfylte. Reglane i kommuneloven §§ 30-3 og 30-4 gjeld tilsvarande for tilsynsverksemd etter dette leddet.
13. I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper gjøres følgende endringer:
Lovens tittel skal lyde:
Lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven)
§ 10 syvende ledd skal lyde:
I selskap som har 30 eller færre ansatte, har representanter for de ansatte i selskapet tilsvarende møterett i
styret som etter kommuneloven § 13-4 første ledd.
§ 14 nytt fjerde ledd skal lyde:
Daglig leder er ansvarlig for internkontroll med lovpålagte oppgaver som selskapet utfører på vegne av
kommuner. Kommuneloven § 25-1 gjelder på tilsvarende måte så langt den passer.
§ 15 skal lyde:
§ 15. Inhabilitet
Om inhabilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer gjelder kommuneloven §
13-3 og § 11-10 tilsvarende.
§ 22 tredje ledd skal lyde:
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Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven kapittel 28, skal selskapets vedtak om opptak
av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre
selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, godkjennes av departementet.
§ 31 andre ledd skal lyde:
Deltakere som det er truffet vedtak om betalingsinnstilling for, jf. kommuneloven § 29-2, kan så lenge
betalingsinnstillingen er i kraft, ikke utelukkes på grunn av mislighold av betalingsforpliktelser overfor
selskapet.
14. I lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser gjøres følgende
endringer:
§ 9 første ledd skal lyde:
Departementet avgjer om det skal setjast i gang utgreiing på grunnlag av initiativ etter § 8 og tar i tilfelle
stilling til kva som er nødvendig omfang av denne. Avgjerd etter første punktum er ikkje enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Avgjerd om ikkje å setje i gang utgreiing bør likevel bli grunngitt i
samsvar med reglane i forvaltningsloven § 25 og kan påklagast i samsvar med reglane i forvaltningsloven
kapittel VI.
§ 12 fjerde ledd skal lyde:
Person som 1. november er busett i eit område som frå 1. januar i det etterfølgjande året på grunn av
grenseendring kjem inn i ein annan kommune, blir rekna som busett i denne kommunen når det gjeld
skatteplikta for det inntektsåret som byrjar den nemnte 1. januar, jf. skatteloven § 3-1 andre ledd.
§ 14 skal lyde:
§ 14. Statlege avgiftskrav
I samband med disposisjon som er ei direkte følgje av grenseendring etter lova her, skal det ikkje betalast
dokumentavgift etter dokumentavgiftsloven § 6, tinglysingsgebyr etter tinglysingsloven § 12 b, gebyr etter
kraftledningsregisterloven § 16 eller omregistreringsavgift etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 1.
§ 16 skal lyde:
§ 16. Interkommunalt samarbeid
Kommunar og fylkeskommunar som er med i interkommunalt samarbeid etter kommuneloven kapittel 18, 19,
20, § 31-2, IKS-loven eller kommunal særlovgiving, kan innan eitt år frå iverksetjing av ei grenseendring seie
opp deltakarforholdet sitt med ein frist på seks månader. Innan den same fristen kan også kvar av partane krevje
at vedtektene for samarbeidet eller selskapsavtalen blir vurderte på nytt. Reglane som kommunane er samde om
i samarbeidsavtalen etter kommuneloven §§ 18-4, 19-4 og 20-4 eller reglane i kommuneloven § 31-2, og
reglane i IKS-loven § 30 gjeld elles tilsvarande i slike tilfelle.
§ 16 a skal lyde:
§ 16 a. Innmelding i ROBEK-registeret ved samanslåing
Dersom éin eller fleire av kommunane eller fylkeskommunane som skal slåast saman, står i ROBEKregisteret etter kommuneloven § 28-1 første ledd, kan departementet fram til samanslåinga vert sett i verk,
bestemme at den nye kommunen eller fylkeskommunen skal førast inn i ROBEK-registeret. Dette gjeld berre
dersom ein må rekne med at den nye kommunen eller fylkeskommunen vil ta over eit så stort meirforbruk frå
før samanslåinga at det er behov for å kontrollere årsbudsjettet og låneopptak.
§ 23 fjerde ledd skal lyde:
Leiarane i nemndene og deira varamedlemmer skal ha dei eigenskapane som er føreskrivne for dommarar, jf.
domstolsloven §§ 53 og 54 andre ledd. Reglane i domstolsloven kapittel 6 om ugildskap gjeld tilsvarande for
medlemmene av skjønnsnemnda og overskjønnsnemnda. Departementet avgjer spørsmål om ugildskap for
leiarane i nemndene og deira varamedlemmer. Elles blir slike spørsmål avgjort av vedkomande nemndleiar.
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§ 26 første ledd sjette punktum skal lyde:
Reglane i kommuneloven om val og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande.
§ 26 andre ledd skal lyde:
Kommunane eller fylkeskommunane kan også opprette eit felles partssamansett utval etter kommuneloven §
5-11 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom den nye eininga som arbeidsgivar og dei tilsette.
§ 26 femte ledd skal lyde:
Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av
kommunedirektør og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda
kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale
med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå
kontrollutvala.
§ 26 syvende ledd skal lyde:
Reglane i kommuneloven om møte- og talerett for ordførar, leiar av kommuneråd eller fylkesråd,
kommunedirektør og tilsette gjeld tilsvarande for nemnda. Reglane i kommuneloven kapittel 27 om
lovlegkontroll gjeld tilsvarande for avgjerder fellesnemnda tek.
§ 27 første ledd tredje punktum skal lyde:
Elles gjeld reglane i kommuneloven § 7-1 første til fjerde ledd om konstituerande møte o.a. i kommunestyre
og fylkesting.
15. I lov 14. desember 2001 nr. 95 om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og
selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området skal § 2 lyde:

§ 2. Lovens virkeområde
Loven gjelder pensjonsordninger som nevnt i nr. 1 til 7 når de skal gi arbeidstakere og selvstendig
næringsdrivende rett til alderspensjon og eventuelt uførepensjon og etterlattepensjon i tillegg til eller i stedet for
tilsvarende lovbaserte trygdeytelser (supplerende pensjonsordninger):
1. pensjonsordninger opprettet i livsforsikringsselskap, pensjonskasse, bank eller forvaltningsselskap for
verdipapirfond og som omfattes av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon eller lov 24. november
2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold,
2. kommunale pensjonsordninger som omfattes av lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og
fylkeskommuner §§ 8-7 og 13-5 med tilhørende forskrifter,
3. andre kollektive pensjonsordninger i pensjonskasse eller livsforsikringsselskap enn de som er nevnt under 1
og 2,
4. avtalebaserte pensjonsordninger hvor ytelsene utbetales over foretakets drift,
5. pensjonsfond som omfattes av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 16-2 23. ledd,
6. avtaler om pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende,
7. sykehjelps- og pensjonsordningen for leger.
16. I lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver skal § 31 a andre ledd lyde:
For tilsyn med lovligheten av kommunenes gjennomføring av plikter etter §§ 9 til 16 gjelder kommuneloven
kapittel 30.
17. I lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer gjøres følgende endringer:
§ 3-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Utelukket fra valg til fylkestinget eller kommunestyret er:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Side 64

Utskrift fra Lovdata - 04.10.2019 16:41
a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann og
b) den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune er
- kommunedirektør eller dennes stedfortreder,
- kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå,
- sekretær for kommunestyret eller fylkestinget,
- ansvarlig for regnskapsfunksjonen,
- den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
§ 13-4 femte ledd skal lyde:
(5) Bestemmelsene i kommuneloven kapittel 27 om lovlighetskontroll gjelder tilsvarende. Fristen for å
fremsette begjæring om lovlighetskontroll er likevel sju dager etter at fylkestinget eller kommunestyret har
truffet vedtak etter første ledd.
18. I lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere skal § 23
andre ledd lyde:
Reglene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for tilsyn etter første ledd.
19. I lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar skal § 7-2 femte ledd lyde:
Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei pliktene dei er pålagde i
eller i medhold av §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 og 3-10. Reglane i kommuneloven kapittel 30 gjeld for denne
tilsynsverksemda.
20. I lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.
skal § 6 andre ledd lyde:
Krav om kompensasjon medtas i oppgaven for den periode beløpet er registrert i regnskapssystemet etter
regnskapsbestemmelsene som følger av kommuneloven eller bokført i regnskapssystemet etter bestemmelsene i
lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) eller i forskrift gitt i medhold av loven.
21. I lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge skal § 6 fjerde ledd lyde:
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-19 gjelder ikke for
indirekte garantier som fylkeskommunene stiller overfor selskapet.
22. I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager skal § 9 første ledd lyde:
Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter som barnehagemyndighet
etter § 8, kapittel IV, V og V A. Reglene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for tilsynsvirksomheten.
23. I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav skal § 13-2 lyde:

§ 13-2. Skyldnerens motregningsadgang
Skyldneren kan kreve at innkrevingsmyndighetene motregner når vilkårene i § 13-1 er til stede, jf. likevel
begrensningene i kommuneloven § 14-22.
24. I lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke skal §
8 første ledd lyde:
Valget av styremedlemmer og varamedlemmer holdes som forholdsvalg som nevnt i kommuneloven §§ 7-5
og 7-6 dersom minst ett medlem av organet krever det.
25. I lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering gjøres følgende endringer:
§ 5 a andre ledd tredje punktum skal lyde:
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Kommunen kan etter avtale overlate til ein annan kommune etter reglane i kommunelova kapittel 20, eller til
sentral matrikkelstyresmakt, å føre matrikkelen på sine vegner.
§ 28 skal lyde:
§ 28. Tilsyn med matrikkelføringa
Sentral matrikkelstyresmakt skal føre tilsyn med at matrikkelen blir ført i samsvar med lov og forskrift, og
kan gi pålegg om retting av opplysningar eller andre tiltak for å rette opp manglar ved måten føringa skjer på.
Reglane i kommunelova kapittel 30 gjeld for tilsyn med kommunane.
26. I lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd gjøres følgende endringer:
§ 5 andre ledd skal lyde:
For dokument som er utarbeidde av eller til Riksrevisjonen i saker som han vurderer å leggje fram for
Stortinget som ledd i den konstitusjonelle kontrollen, gjeld innsyn først når saka er motteken i Stortinget, eller
når Riksrevisjonen har varsla vedkommande organ om at saka er ferdigbehandla, jf. lov 7. mai 2004 nr. 21 om
Riksrevisjonen § 18 andre ledd. Innsyn kan utsetjast for dokument som er utarbeidde av eller til ein revisor for
ein kommune eller fylkeskommune, i saker som revisoren skal rapportere til kontrollutvalet, jf. kommuneloven
§ 24-2 tredje ledd, inntil kontrollutvalet har motteke ein endeleg versjon av dokumentet.
§ 16 første ledd skal lyde:
Unntaka i §§ 14 og 15 gjeld ikkje:
a) saksframlegg med vedlegg til eit kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalt organ,
b) sakliste til møte i folkevalde organ i kommunar og fylkeskommunar,
c) dokument frå eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval, revisjonsorgan og klagenemnder, og
d) dokument i saker der ei kommunal eller fylkeskommunal eining opptrer som ekstern part i høve til ei anna
slik eining.
§ 14 gjeld likevel for dokument som blir utveksla mellom kommunale og fylkeskommunale kontrollutval og
sekretariatet til utvalet. For kommunar og fylkeskommunar med parlamentarisk styreform gjeld §§ 14 og 15
likevel for saksframlegg med vedlegg og sakliste til førebuande møte i kommuneråd og fylkesråd der ein ikkje
skal gjere vedtak eller leggje fram innstilling. §§ 14 og 15 gjeld også for dokument som eit folkevalt organ har
kravd innsyn i etter kommuneloven § 11-13.
§ 16 andre ledd skal lyde:
Unntaket i § 14 gjeld ikkje for dokument frå eller til eit kommunalt eller fylkeskommunalt særlovsorgan eller
eit kommunalt eller fylkeskommunalt føretak etter kommuneloven kapittel 9.
27. I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling gjøres følgende endringer:
§ 11-1 fjerde ledd skal lyde:
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år
eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 14-2 bokstav a kan inngå i eller utgjøre
handlingsdelen.
§ 11-4 andre ledd skal lyde:
For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen innhente synspunkter
fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen.
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 14 dager før kommunestyrets behandling.
28. I lov 17. april 2009 nr. 191 om havner og farvann gjøres følgende endringer:
§ 10 første ledd skal lyde:
Myndighet som etter denne loven tilligger kommunen, kan delegeres til en vertskommune, jf. lov 22. juni
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 20, og til selskap etablert i henhold til
lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven).
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§ 47 andre ledd skal lyde:
Havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler. For havnevirksomhet som
ikke er omfattet av § 1-2 i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) eller av særlige
regnskapsregler fastsatt i eller i medhold av lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) eller annen lovgivning, skal det utarbeides resultatregnskap og årsberetning etter reglene i
regnskapsloven, med mindre det i forskrift fastsatt av departementet er gjort unntak fra dette kravet.
§ 52 andre ledd skal lyde:
Departementet fører tilsyn med kommunens plikter etter § 15 første ledd første punktum, § 40 tredje ledd, §
47 annet ledd, § 48 første ledd og § 51 annet ledd. Tilsynet skjer i henhold til lov 22. juni 2018 nr. 83 om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 30.
1 Loven oppheves ved lov 21 juni 2019 nr. 70 (ikr. 1 jan 2020).

29. I lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod skal § 9 andre ledd lyde:
Reglane i kommuneloven kapittel 30 gjeld for den tilsynsverksemda som er nemnd i første leddet.
30. I lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen skal § 9 andre ledd
lyde:
Reglene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for tilsyn etter første ledd.
31. I lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret skal § 29
tredje ledd lyde:
For tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter etter §§ 12, 13, 14, 15, 20 og 21 gjelder
kommuneloven kapittel 30.
32. I lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid skal § 31 andre ledd lyde:
Reglene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for tilsynsvirksomheten etter første ledd.
33. I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. skal § 12-3 andre ledd første
punktum lyde:
Kommuneloven kapittel 30 gjelder tilsvarende for tilsynsvirksomheten etter første ledd, med unntak av § 304.
34. I lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap gjøres følgende endringer:
§ 12 skal lyde:
§ 12. Statlig tilsyn med kommunen og fylkeskommunen
Fylkesmannen fører tilsyn med kommunens og fylkeskommunens oppfyllelse av plikter gitt etter § 11 første
ledd og i forskrifter med hjemmel i § 11 andre ledd. Reglene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for slikt
tilsyn.
§ 22 skal lyde:
§ 22. Sanksjoner overfor kommuner og fylkeskommuner
For håndheving av sanksjoner overfor kommuner og fylkeskommuner gjelder bestemmelsene i
kommuneloven kapittel 30. §§ 19 og 20 i loven her gjelder i tillegg.
35. I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister gjøres følgende endringer:
§ 1-4 a første ledd bokstav c skal lyde:
c) opphever kommunens eller fylkeskommunens avgjørelse etter lovlighetskontroll, jf. kommuneloven
kapittel 27.
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§ 1-4 a tredje ledd skal lyde:
Første ledd gjelder tilsvarende for samarbeidskommuner i et vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven
kapittel 20, og for Longyearbyen lokalstyre.
Ikr. 1 nov 2019 (iflg. res. 25 juni 2019 nr. 879).
0 Endret ved lover 24 mai 2019 nr. 17, 21 juni 2019 nr. 55.
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Andre del. Folkevalgte
Kapittel 7. Valg til folkevalgte organer
§ 7-1. Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget
Etter at valgoppgjøret ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er avsluttet, 1 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 møtet tar kommunestyret og fylkestinget stilling til om
kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget er gyldig, jf. valgloven2 § 13-4 første ledd. Hvis kommunen har
avholdt direkte valg til kommunedelsutvalg, tar kommunestyret også 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.
Kommunestyre, 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 det konstituerende møtet, utvides de sittende
medlemmenes funksjonstid til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første årsskifte i den nye
valgperioden.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. lov 28 juni 2002 nr. 57 kap. 13.
2 Lov 28 juni 2002 nr. 57.

§ 7-2. Valgbarhet og plikt til å ta imot valg1
Denne bestemmelsen gjelder ved valg til
a) kommuneråd og fylkesråd2
b) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg, kontrollutvalg og partssammensatte utvalg
c) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid3
d) styret for en institusjon
e) styrer etter § 10-8
f) representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd4
g) representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 5
h) styret for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak6
i) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov
j) arbeidsutvalg valgt av kommunedelsutvalg.
Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret og fylkestinget er regulert i valgloven7 § 3-3.
En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt:
a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.
b) Han eller hun er innført i folkeregisteret 8 som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket på
tidspunktet for det aktuelle valget.
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c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.
Når styret for en institusjon, et styre etter § 10-8, et annet styringsorgan for kommunalt oppgavefellesskap
enn representantskapet, eller styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak skal velges, er også de som
er innført i folkeregisteret som bosatt i en annen kommune når valget skjer, valgbare.
Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen,9 men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og
stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
0 Endret ved lov 21 juni 2019 nr. 55.
1 Se § 7-3.
2 Jf. kap. 10.
3 Jf. kap. 20.
4 jf. kap. 18.
5 Jf. kap. 19.
6 Jf. § 9-5.
7 Lov 28 juni 2002 nr. 57.
8 Jf. lov 9 des 2016 nr. 88.
9 Jf. § 7-9 (2). – Se lov 28 juni 2002 nr. 57 § 2-1 (1), a.

§ 7-3. Utelukket fra valg
Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er
a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann
b) kommunedirektøren1 i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes stedfortreder
c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå
d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget
e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen
f) de som foretar revisjon2 av kommunen eller fylkeskommunen
g) ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget 3 i kommunen eller fylkeskommunen
h) ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert myndighet fra rådet.
Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale
oppgavefellesskap.
Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget 3 kan ikke velges som
a) ordfører eller varaordfører
b) medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med
beslutningsmyndighet
d) medlem av kommuneråd eller fylkesråd4
e) medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité.
Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i folkeregisteret 5
som bosatt i kommunedelen, er valgbare.
Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke valgbar til styret i
foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av interkommunalt politisk råd eller
kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til representantskapet eller andre styringsorganer for
virksomheten.
En kandidat ved kommunestyrevalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunen, jf. valgloven6 § 4-2. En
kandidat ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunene i
valgdistriktet.
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En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han eller
hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 13-1.
2 Jf. kap. 24.
3 Jf. kap. 23.
4 Jf. kap. 10.
5 Jf. lov 9 des 2016 nr. 88.
6 Lov 28 juni 2002 nr. 57.

§ 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.1
Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 7-7.

§ 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.1
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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. lov 16 juni 2017 nr. 51 § 28.

§ 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 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. 1
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.
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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.
2

For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. lov 16 juni 2017 nr. 51 § 28.
2 Jf. § 7-10 (3).

§ 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. 1
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Sml. lov 16 juni 2017 nr. 51 § 28.

§ 7-8. Flertallsvalg
Ved flertallsvalg er den personen valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ingen
får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den som får flest stemmer ved den nye
avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, avgjøres valget ved
loddtrekning.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

§ 7-9. Uttreden og fritak
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar 1 til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som
er registrert som utflyttet2 fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel
tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan
kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av
valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det
tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, 3 har krav på
fritak hvis han eller hun søker om det.
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før
fritaksperioden er over.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. strl. § 58.
2 Jf. lov 28 juni 2002 nr. 57 § 3-3 (2).
3 Jf. § 7-2 (6).
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§ 7-10. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der
det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt.
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder,
kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et
settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, 1 skal
varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis
medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i
den nummerordenen de er valgt.
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting,
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem.
Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil
føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det
er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et
annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret
eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal
velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til
organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det
underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge
varamedlemmer til andre organer.
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal
velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som
velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker
det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal
det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 7-6.

§ 7-11. Suspensjon o.l.
Hvis det blir tatt ut siktelse1 eller tiltale2 mot en folkevalgt for et straffbart forhold som er nevnt i
straffeloven3 §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208 til 210, 353, kapittel 27 eller 30, og forholdet er
knyttet til utøvelse av tjeneste eller et verv for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller
fylkestinget selv vedta å suspendere den folkevalgte fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. 4 Hvis det
dreier seg om forhold som er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, gjelder ikke vilkåret om at forholdet skal være
knyttet til utøvelse av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen.
Hvis det blir tatt ut tiltale2 mot ordføreren for et forhold som kan straffes med fengsel i mer enn tre år, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere ordføreren fra vervet inntil saken er rettskraftig
avgjort.4 Vedtaket skal treffes med minst 2/3 av de avgitte stemmene.
En folkevalgt som er suspendert, har krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, krav på arbeidsgodtgjøring
eller godtgjøring ved frikjøp etter reglene i §§ 8-3, 8-4 og 8-5 i inntil ett år. Dette gjelder likevel bare hvis den
folkevalgte har et verv som utgjør minimum en 20 prosent stilling.
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren ved sin oppførsel
viser at han eller hun er uskikket til å ivareta vervet. Vedtaket skal treffes med minst 90 prosent av de avgitte
stemmene.
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Et vedtak om å suspendere en folkevalgt eller om å frata en folkevalgt ordførervervet, er et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven5 § 2.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. strpl. § 82.
2 Jf. strpl. kap. 19.
3 Lov 20 mai 2005 nr. 28.
4 Jf. strpl. § 58 (2).
5 Lov 10 feb 1967.
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1.

Innleiing

I haust er det val til nye kommunestyre og fylkesting. Når valet er gjennomført er det avklart
kven som er nye medlemer til kommunestyret og fylkestinget. Etter valet skal dei nye
kommunestyra og fylkestinga konstituera seg. I det konstituerande møtet vel kommunestyret
og fylkestinget ein rekke medlemer til ulike folkevalde organ. I denne rettleiaren vil
departementet forklara nærare om alle føresegn som gjeld valet av medlemer og kven som
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kan veljast. Departementet vil også seie noko om andre relevante føresegn som blant anna
kva som skjer dersom ein medlem trer ut av eit organ.
Kommunelova inneheld ei rekke føresegner om folkevalde organ og kva som skal skje i
kommunen og fylkeskommunen etter valdagen. Den nye kommunelova (lov 22. juni 2018 nr.
83 om kommuner og fylkeskommuner) trer i kraft i det konstituerande møte i kvar einskild
kommune og fylkeskommune. Den nye lova gjeld for dei vala som skal gjerast og for dei
ulike organa som skal opprettast i møtet. Lova liknar den gamle frå 1992 når det gjeld val til
folkevalde organ, men det er gjort nokre endringar i den nye lova som kommunane og
fylkeskommunane bør merke seg. Lova har også nokre supplerande forskrifter som er viktig
å merke seg ved val av folkevalde organ. Dette er forskrift om medverknadsordningar 17.
juni 2019 nr. 727 og forskrift om overgangsføresegner til ny kommunelov 27. juni 2019.
Departementet minner for ordens skyld om at sjølve valet til kommunestyret, medrekna kven
som er valbare til kommunestyret, er regulert av vallova. Det som skjer etter valdagen,
medrekna val til andre folkevalde organ enn kommunestyret, er regulert i kommunelova. Her
er ei tidslinje som viser rekkefølja og kva føresegn som gjeld kva:

I tillegg til å velje medlemer til organa, er det også ei rekke andre saker det nye
kommunestyret og fylkestinget bør gjere i starten av ein valperiode. Dette er saker som ikkje
blir særleg omtala i dette rundskrivet, men som nemnast fordi det er viktig at kommunane og
fylkeskommunane er merksame på dei. For det første skal kommunestyret vedta eit
reglement for delegering og innstilling innan 31. desember året etter at kommunestyret og
fylkestinget vart konstituert, jf. kommunelova § 5-14. Etter § 5-13 første ledd skal også
nesten alle folkevalde organ ha eit reglement som seier noko om blant anna organets
verkeområde, myndigheit og perioden organet er oppretta for. Kommunestyret og
fylkestingetkan også etter § 11-12 fastsetje eit reglement med nærare føresegner om
sakshandsaminga i folkevalde organ.
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Kommunestyret og fylkestinget skal også gje forskrifter om vilkår som gjeld dei einskilde
folkevalde personane. Dette gjeld forskrift om erstatning for tapt inntekt etter § 8-3,
godtgjersle for arbeidet som folkevald etter § 8-4 og permisjonar etter § 8-10.
Når teksten i dette rundskrivet viser til kommune, kommunestyret osv., så skal det også
innebera fylkeskommune, fylkesting osv. med mindre noko anna er presisert. Rundskrivet vil
også vise til "folkevalde organ", og dette er meint å gjelde både folkevalde organ etter § 5-1
og andre kommunale organ etter § 5-2 så lenge det ikkje er presisert noko anna.

2.

Nærare om det konstituerande møtet

2.1 Innkalling
Dei nyvalde kommunestyra skal kome saman til konstituerande møte innan utgangen av
oktober, jf. gjeldande kommunelov § 17 og ny kommunelov § 7-1 første ledd. Det er først når
det konstituerande møtet er satt, at den nye kommunelova trer i kraft.Det er den sittande
ordføraren som kallar inn til det konstituerande møtet, og som leiar møtet fram til det er vald
ny ordførar. Møtet skal kallast inn med minst 14 dagars varsel, og minst 2/3 av medlemene
må vere til stade for at det nyvalde kommunestyret skal kunne gjere vedtak.
Som første sak skal kommunestyret avgjere om kommunestyrevalet er gyldig. Dette følgjer
av vallova § 13-4 første ledd. Har kommunen halde direkte val til kommunedelsutval, avgjer
kommunestyretogsåom dette er gyldig før ein gjer andre val.

2.2 Kva for val skal eller bør gjerast
I det konstituerande møtetskal kommunestyret velje:
formannskap
ordførar og varaordførar
kontrollutval
I det konstituerande møte skal fylkestinget velje:
fylkesutval
fylkesordførar og varaordførar
kontrollutval
Nytteomsyn taler for at ein følgjer rekkefølgja i lista over. Det blir då lettare å sikre seg at
reglane om at ordførar og varaordførar må vere medlem av formannskapet, og at ein
medlem av kontrollutvalet ikkje kan vere medlem av formannskapet blir følgd.
Val av eit eventuelt kommuneråd skal òg finne stad i det konstituerande møtet ved
vidareføring av parlamentarisk styringsform, jf. kommunelova § 10-4 andre ledd.
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Val av andre folkevalde organ i kommunen og leiarar i organabør i følgje lova § 7-1 tredje
ledd andre punktum òg haldast i det konstituerande møtet. Det er ikkje noko krav atdesse
vala blir gjennomført i dette møtet, men dei eksisterande organa vil ikkje gjelde lenger enn
nyttår, sjå punkt 2.4 under og § 7-1 femte ledd.

2.3 Kva for organ skal eller kan kommunen opprette?
I den nye kommunelova er det i § 5-1 andre ledd og § 5-2 andre ledd nemnd kva for organ
kommunen kan opprette som del av den politiske organiseringa i kommunen. Det er berre
lov til å opprette dei organa som er nemnd, jf. § 5-1 første ledd og § 5-2 første ledd. Nokre av
organa er kommunen pliktige til å opprette, som for eksempel formannskap, kontrollutval,
partsamansette utval og medverknadsråda nemnd i § 5-2 andre ledd bokstav e.
Dei to paragrafane handlar om høvesvis "folkevalde organ" og "andre kommunale organ",
men reglane er stort sett dei same, og begge typar organ må for eksempel følgje alle
sakshandsamingsreglane i kapittel 11 i lova.
Dette er lista over dei folkevalde organa kommunen kan opprette:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

kommunestyre og fylkesting
formannskap og fylkesutval
kommuneråd og fylkesråd
utval, inkludert kommunedelsutval og kontrollutval
arbeidsutval
felles, folkevald nemnd i vertskommunesamarbeid
kommunestyre- og fylkestingskomitear
styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale verksemda i parlamentarisk
styrte kommunar eller fylkeskommunar
i) representantskap og andre styringsorgan for eit interkommunalt politisk råd
j) representantskap for eit kommunalt oppgåvefellesskap
k) eit kommunalt eller fylkeskommunalt folkevald organ med heimel i særlov
Etter § 5-1 tredje ledd må organasom er nemnde i bokstavane a til d og g haden nemninga
som er nytta om organet i lista i namnet sitt. Det betyr at alle utval i kommunen skal heite
noko med utval, for eksempel planutval og oppvekstutval.
Dette er dei organa som er "andre kommunale organ" etter § 5-2:
a)
b)
c)
d)
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partssamansette utval
styret for ein institusjon
underordna styringsorgan for eit kommunalt oppgåvefellesskap
styret for eit kommunalt eller fylkeskommunalt føretak

e) eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetjing og ungdomsråd eller anna
medverknadsorgan for ungdom.

2.4 Når trer dei ulike organa i funksjon?
Etter § 7-1 fjerde ledd trer kommunestyret, fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalet i
funksjon frå det konstituerande møtet. Dei andre folkevalde organa, ordførar og varaordførar
trer i funksjon straks dei er vald.
Dersom det ikkje blir vald nye medlemer til eit folkevald organ i det konstituerande møtet,
skal funksjonstida til dei sittande medlemene utvidast til det blir vald nye medlemer. Dette
gjeld likevel berre til første årsskifte i den nye perioden, jf. § 7-1 femte ledd. I denne perioden
gjeld den gamle kommunelova for dei organa som har sitt rettslege grunnlag i kommunelova
(1992) og som ikkje blir ført vidare, jf. forskriftom overgangføresegner til ny kommunelov27.
juni 2019 § 1 første ledd første punktum. Dette gjeld særleg faste utval og komitear.
Føresegna i § 7-1 femte ledd er ny i den nye lova, og inneber at kommunen har fått ein frist
til å velje medlemer for at organet ikkje skal tre ut av funksjon.
Eit kommuneråd som peikas ut etter reglane i § 10-5 trer i funksjon frå sitt eige
konstituerande møte. For kommune- og fylkesråd som skal veljast etter § 10-4 gjeld
hovudregelen i § 7-1 fjerde ledd.
Råd for eldre, råd for personar med funksjonsnedsetjing og råd for ungdom trer i funksjon
straks dei er vald. Dersom råda ikkje blir vald på det konstituerande møtet, så skal
funksjonstida til dei sittande medlemene utvidast. Det følgjer av forskrift om
overgangsføresegner § 1 andre punktum:
"Ny kommunelov § 7-1 femte ledd vil fram til første årsskifte i valgperioden 2019–2023
også gjelde for eldreråd valgt etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd og
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne etter lov om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett
funksjonsevne m.m."
I kommunar som slås saman frå 1. jaunar 2020, skal dei nyvalde kommunestyra kome
saman til konstituerande møte innan utgangen av oktober, og det konstituerande møtet skal
følgje reglane i kommunelova § 7-1 første til fjerde ledd. Kommunestyret kan fatte vedtak
som gjeld den nye kommunen etter at det er konstituert, og treng ikkje vente til årsskiftet. Det
same gjeld for andre folkevalde organ etter at dei er vald. Myndigheita til dei folkevalde
organa i den nye kommunen gjeld den nye eininga, og dei kan ikkje fatte vedtak som bind
dei eksisterande eieningane i deira siste driftsår

Side 6

2.5 Kven er folkevalde?
I kommunelova § 5-1 fjerde ledd bokstav a til e er det gjeve ein definisjon av kven som skal
reknast som folkevalde personar i kommunelova si forstand. Det er nytt at lova regulerer
kven som er folkevalde. Lovfestinga er meint som ei stadfesting av gjeldande rett og praksis,
og er gjort for å klargjøre moglege tvilstilfellar.
For det første er medlemer av kommunestyret og fylkestinget folkevalde. Det same gjeld
medlemer i kommunedelsutval som er vald etter føresegnene i § 5-8. Begge desse gruppene
er direkte vald av innbyggarane, og skal naturlegvis vere folkevalde.
Vidare er det slik at alle medlemer av folkevalde eller andre kommunale organ som er vald
av eit anna organ, skal reknast som folkevalde. Det betyr at medlemer av utval,
kommunedelsutval, representantskap, medverknadsråd og styrer som er vald av
kommunestyret skal vere folkevald. Dette gjelder også der personen ikkje er medlem av
kommunestyret. Personer som er folkevalde, men ikkje er medlem av kommunestyret blir
nokre gonger kalla "indirekte folkevalde". Det er likevel viktig å hugse på at dei er folkevalde
på lik linje med medlemene i kommunestyret som er direkte vald av innbyggarane.
Det skjer at personar som er tilsett i kommunen blir vald inn i folkevalde organ. Dersom dei
er vald inn av eit folkevald organ, eller på anna måte er omfatta av definisjonen i § 5-1, så er
dei folkevalde personar med dei rettane og plikta som følgjer med. Det er da viktig å vere
merksam på føresegnene om ugildheit i § 11-10 andre ledd.
Det er også nokre særlege føresegner for parlamentarisk styrde kommunar. Dersom det er
kommunestyret som vel medlemene i kommunerådet etter § 10-4, så følgjer det av
definisjonen i § 5-1 fjerde ledd bokstav b at medlemene i kommunerådet ogsås skal reknast
som folkevalde. I dei tilfella kor ordføraren peikar ut ein kommunerådsleiar som sjølv set
saman rådet og nemnar opp dei andre medlemane i rådet, så slår § 5-1 fjerde ledd bokstav d
og e fast at leiaren og medlemene og er folkevalde personar.
Medlemer av eit folkevald eller anna kommunalt organ som er vald av dei tilsette, skal ikkje
reknast som folkevalde personar. Dette gjeld for eksempel medlemer vald avdei tilsette til
styret i eit kommunalt føretak vald etter § 9-6 og medlemer av partsamansette utval vald av
dei tilsette etter § 5-11 andre ledd.

3.

Val av ordførar og varaordførar

Val av ordførar og varaordførar blir regulert av kommunelova § 6-2 og reglane om fleirtalsval
i § 7-8. Kommunestyretvel sjølv ordførar og varaordførar i det konstituerande møtet, jf. § 7-1
tredje ledd.
Ordførar og varaordførar skal veljast for heile valperioden, jf. § 6-2 andre ledd andre
punktum. Det er altså ikkje lov at to kandidatar deler på vervet med ein periode på to år kvar.
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Dei som er valbare til verva som ordførar og varaordførar er berre dei faste medlemene av
formannskapet. I kommunar med parlamentarisk styreform, er det berre faste medlemer av
kommunestyretsom er valbare til verva som ordførar og varaordførar.

4.

Val til folkevalde organ i kommunen

4.1 Formannskapet
Føresegnene om formannskap står i § 5-6. Dei gjeld ikkje for kommunar med parlamentarisk
styreform ettersom dei ikkje skal ha noko formannskap, og ei omtale av val av kommuneråd
er tatt inn i kapittel 5 i rundskrivet.
Formannskapet må ha minst fem medlemer, og det er kommunestyret sjølv som vel
medlemene, jf. § 5-6 første ledd første punktum. Medlemene og varamedlemene i
formannskapet må vere faste medlemer av kommunestyret, og er valde for fire år av gongen.
Dette inneber at kommunestyret ikkje kan omorganisere eller gjere nyval av formannskapet i
løpet av ein valperiode. Eit formannskap kan opprette et arbeidsutval, som må vere
samansatt av medlemer frå formannskapet, jf. § 5-6 tredje ledd.
Medlemene skal veljast på vanleg måte, det vil seie at det skal vere avtaleval så lenge det
ikkje er minst ein medlem som krev forholdsval, sjå kapittel 7 om valmåtane.

4.2 Kontrollutval
Etter § 23-1 første ledd vel kommunestyretsjølv eit kontrollutval som på vegner av
kommunestyretskal føre laupande kontroll med forvaltninga i kommunen. Kommunestyret
vel også sjølv leiar og nestleiar i kontrollutvalet.
Etter § 23-1 andre ledd skal kontrollutvaletha minst fem medlemer. Dette er ein auke i det
lågaste talet på medlemer samanlikna med dagens lov. Minst ein av medlemene i utvalet
skal veljast mellom medlemene av kommunestyret. I den nye lova er det også tatt inn ei
føresegn om at leiaren ikkje kan vere medlem av same parti eller same gruppe som
ordføraren i kommunen.
Dei vanlege krava til valbarheit i § 7-2 og kven som er utelukka etter § 7-3 gjeld også for
kontrollutval. I § 23-1 tredje ledd bokstav a-h er det særlege reglar om kven som ikkje kan
veljast til kontrollutvalet. Dette er:
ordførar og varaordførar
medlemer og varamedlemer av formannskapet
medlemer og varamedlemer av folkevald organ med myndigheit til ta avgjerd (merk at
medlemer og varamedlemer av kommunestyret likevel er valbare)
medlemer av kommuneråd
medlemer og varamedlemer av kommunestyrekomité.
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tilsette i den aktuelle kommunen
personar som har ei leiande stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret
eller bedriftsforsamlinga, i eit selskap som kommunen har eigarinteresser i
personar som har ei leiande stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i
eit interkommunalt politisk råd eller eit kommunalt oppgåvefellesskap.
Det nedste punktet er nytt i lova, og gjeld dei tilfella der representantskapa i eit slikt
interkommunalt samarbeid har oppretta eit underordna styringsorgan etter høvesvis § 18-3
fjerde ledd og § 19-3 femte ledd. Dersom eit slik organ i realiteten er eit "styre" med dei
oppgåvene og myndigheit som normaltligg til eit styre i eit selskap, så kan medlemene og
varamedlemene i dette organet ikkje veljast til kontrollutvalet.
Som det går fram av lista, fører den nye lova vidare at ein person som er tilsett i kommunen
ikkje kan veljast til kontrollutvalet, og dette gjeld uavhengig av kva brøk vedkomande er tilsett
i. Bakgrunnen for dette er omsynet til å sikre at kontrollutvalet og medlemene skal vere
uavhengig og utan bindingar til kommunen. Dessutan vil ein hindre at medlemer av
kontrollutvalet får saker til handsaming som gjeld dei sjølve eller verksemda der dei er
tilsette.
Kommunestyretkan når som helst halde nyval av medlemene i kontrollutvalet, jf.
kommunelova § 23-1 fjerde ledd. I motsetnad til det som gjeld for utval, kan kommunestyret
ikkje vedta å legge ned kontrollutvalet i valperioden. Kontrollutval er eit lovpålagd organ.
Utvalet sine oppgåver er nærare omhandla i kapittel 23 i kommunelova og forskrift om
kontrollutval og revisjon, fastsett av departementet 17. juni 2019.

4.3 Utval
Kommunelova har i § 5-7 føresegner om "utval" som folkevald organ. Utval i den nye lova
skal omfatta det som tidlegare har vore definert som faste utval eller komitear, og
kommunane har ein stor grad av fridom til å avgjere kva utval som skal opprettast, kva
arbeidsoppgåver dei skal ha, og kor lenge utvalet skal vere i funksjon.
Det er kommunestyret som opprettar eit utval, og fastset kva saker utvalet skal handsame.
Eit utval kan få myndigheit til å ta avgjerder så lenge ikkje anna følgjer av lov, men eit utval
kan også berre få utgreiingsoppgåver eller ein innstillingsrett. Utvala kan også vere oppretta
for ei konkret sak, berre vere i funksjon ein viss periode, eller dei kan vere varige og vere i
funksjon heile valperioden.
Det er kommunestyret sjølv som vel medlemer og varamedlemer til utvala, og det er også
kommunestyret som vel leiar og nestleiar. Medlemene kan veljast anten ved avtaleval eller
forholdsval, og leiar og nestleiar veljast ved fleirtalsval, sjå kapittel 7.
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Utval kan sjølv opprette arbeidsutval som må bestå av medlemer av utvalet, jf. § 5-7 tredje
ledd. Eit kommunedelsutval kan velje andre medlemer til arbeidsutvalet sitt enn dei som er
medlemer av kommunedelsutvalet.
Dersom utvalet har fått myndigheit til å gjere vedtak, så kan utvalet delegere denne
myndigheita til leiaren eller til eit arbeidsutval. Det gjeld likevel berre saker som ikkje har
prinsipiell tyding, sjå § 5-7 fjerde ledd. Kommunestyret kan likevel fastsetje at det ikkje er
høve til å gjere ei slik delegering.
Kommunestyret har etter § 5-7 femte ledd ein rett til når som helst å omorganisere eller
legge ned eitutval, og det vil seie at kommunestyret når som helst kan gjera eit nytt val av
alle medlemene i utvalet. Når utvalet er oppretta og medlemene er vald, så kan ikkje
kommunestyret gjere andre endringar i samansetninga enn å gjere eit fullstendig nyval av
utvalet, og kommunestyret kan derfor ikkje byte ut berre ein medlem.

4.4 Kommunestyrekomitear
Det har etter kvart blitt meir vanleg å dele kommunestyret inn i komitear som førebur saker
og innstiller til det øvste organet. Slike ”reine” komitear –utan avgjerdsmyndigheitog utan
kompetanse til å sende ei sak tilbake til administrasjonen –er regulert i kommunelova § 5-9
om kommunestyrekomitear. Her er også valet av medlemer uttømmande regulert.
Kommunestyretavgjer sjølv om slike komitear skal opprettast, og fastset kor mange
medlemer den einskilde komiteen skal ha, og det må vere minst tre medlemer i kvar komité.
Komiteane kan ikkje ha avgjerdsmyndigheit, men berre ha myndigheittil å gje ei innstilling i
saker som skal avgjerast av kommunestyret.
I utgangspunktet er alle medlemene av kommunestyretvalbare til komiteane.
Kommunestyremedlem som òg er medlem av kontrollutvalet er likevel utelukka frå val, jf.
kommunelova § 23-1 tredje ledd om at ein komitemedlem ikkje kan veljast til kontrollutvalet.
Kommunestyretkan sjølv vedta at ordføraren skal vere fritatt frå val.
Val til komiteane skjer på grunnlag av ei innstilling frå eit valutval, jf. § 5-9 tredje ledd. I
motsetnad til det som gjeld elles ved avtaleval, er det tilstrekkeleg med alminneleg fleirtal for
årekne valet som gjennomført. Det er såleis ikkje noko krav om samrøystes oppslutning i
kommunestyret.
Innstillinga frå valutvaletskal innehalde så mange namn som talet på medlemer i den
einskilde komiteen, med opplysning om kva gruppe medlemen representerer. I tillegg kan
innstillinga innehalde så mange varamedlemer som svarer til talet på medlemer kvar gruppe
skal ha, med tillegg av to. Det er berre varamedlemer til kommunestyretsom er valbare som
varamedlemer til komiteane.
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Når det gjeld kravatil kjønnsbalanse, fastset kommunelova i § 5-9 fjerde ledd at komiteane
skal setjas saman etter den same kjønnsmessige samansetningasom det veljande organet
har. Val til alle komitear må derfor skje samla. Regelen inneber at dersom det for eksempel
er 40 prosent kvinner og 60 prosent menn i kommunestyret, skal dette fordelingstalet leggast
til grunn ved valet til den einskilde komiteen. Den same fordelinga skal leggast til grunn når
det gjeld val av varamedlemer.
Dersom ein medlem av kommunestyrettrer endeleg ut, skal vedkomande varamedlem tre
inn, ikkje berre i den ledige plassen i kommunestyret, men òg automatisk inn i den komiteen
der den som tredde utvar medlem.
Kommunestyret kan når som helst omorganisere eller legge ned komiteane. Komiteane kan
også sjølve opprette arbeidsutval med medlemer av komiteen, om ikkje kommunestyret har
bestemt noko anna, jf. § 5-9 sjette ledd.

4.5 Kommunale føretak
Det er kommunestyret sjølv som avgjer om det skal opprettast eit kommunalt føretak. Det er
eit styre som leiar føretaket. Det er kommunestyret sjølv som vel leiar, nestleiar og dei andre
medlemene av styret i føretaket, jf. § 9-5 første ledd. Kommunestyret kan når som helst gjere
nyval av dei styremedlemene kommunestyret sjølv har vald.
I tillegg til styremedlemene som kommunestyret vel, så heiter det i § 9-6 første ledd at eit
fleirtal av dei tilsette i føretaket kan krevje at inntil 1/5 av styremedlemene skal veljast av og
blant dei tilsette. Kongen kan gje forskrift om blant anna gjennomføringa av valet og korleis
tal på tilsette skal reknast, men det er ikkje fastsett noka forskrift.
Vervet som styremedlem i eit kommunalt føretak har nokre særlege føresegner i § 9-7 som
avvik frå dei vanlege reglane om folkevalde verv og medlemskap i folkevalde organ. I
motsetnad til det som elles gjeld, er valperioden for styremedlemer to år så lenge det ikkje er
bestemt noko anna i vedtektene i føretaket. Ein styremedlem kan også tre ut av styret før
valperioden er over dersom det ligg føre særlege grunnar. Dette er eit avvik frå
ombodsplikten i § 8-1 og andre føresegner om å tre ut frå folkevalde verv i § 7-9.

4.6 Val til organ i interkommunale samarbeid etter kommunelova
4.6.1 Interkommunale politiske råd
Eit interkommunalt politisk råd skal etter § 18-3 ha eit representantskap som øvste organ, og
representantskapet kan også sjølv velje å opprette andre organ til styring av rådet.
Medlemene til dei ulike organa i rådet blir regulert av dei allmenne føresegnene i kapittel 7,
men det er nokre særreglar ein må hugse på.
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Medlemene til representantskapet skal veljast av kommunestyret i kvar kommune, jf. § 18-3
første ledd. Dersom selskapsavtalen ikkje seier noko anna, er det representantskapet sjølv
som vel leiar og nestleiar. Representantskapet kan velje at vervet som leiar og nestleiar skal
gå på omgang mellom deltakarane i rådet. Det er representantskapet sjølv som vel leiar,
nestleiar og andre medlemer av eventuelle andre styringsorgan i rådet, jf. § 18-3 fjerde ledd
For kommunar med parlamentarisk styreform er det nokreeigne valreglar i § 18-3 første og
andre ledd. Første ledd slår fast at det også kan veljast medlemer av kommunerådet, og
dette er derfor eit unntak frå § 10-2 tredje ledd om at medlemer av kommuneråd skal tre ut
av alle andre kommunale verv i perioden vedkomande er medlem av kommunerådet. Vidare
slår § 18-3 andre leddfast at kommunestyret kan gje kommunerådet myndigheit til å velje
representantskapsmedlem. Så lenge kommunestyret ikkje har bestemt noko anna, kan
kommunerådet delegere denne myndigheita vidare til ein einskild medlem av kommunerådet.
Medlemene i representantskapet blir vald for fire år av gongen dersom ikkje
samarbeidsavtalen seier noko anna, sjå § 18-3 tredje ledd. Den einskilde deltakaren
(kommunen)kan når som helst byte ut medlemene og varamedlemene dei sjølv har vald, og
nye medlemer skal da veljast for resten av valperioden.

4.6.2Kommunalt oppgåvefellesskap
Eit kommunalt oppgåvefellesskap skal også ha eit representantskap som øvste organ, jf. §
19-3. Representantskapet har myndigheittil å opprette andre organ til styring av
oppgåvefellesskapet, jf. § 19-3 femte ledd.
Reglane om å velje medlemer til representantskapet og andre styringsorgan i kommunalt
oppgåvefellesskap er i stor grad dei same som for organa i interkommunale politiske råd som
er omtala ovanfor. Dette gjeld blant anna kven som skal velje medlemene, sjå § 19-3 første
og andre ledd, og at dei vanlege reglane i § 7-2 og § 7-3 gjeld. Det er nokre skilnader. Det er
for det første ikkje mogleg å velje ein medlem av kommunerådet som medlem i
representantskapet, og dagleg leiar i oppgåvefellesskapet kan ikkje vere medlem av
representantskapet.
Ein annan skilnad er at andre styringsorgan i oppgåvefellesskap ikkje er nemnd i lista over
folkevalde organ i § 5-1 første ledd, og blir rekna som eit anna kommunalt organ etter § 5-2.
Som vist til i punkt 2.3 og 2.5 har dette ikkje nemneverdig praktisk tyding då det er dei same
reglane som gjeld, og medlemene er folkevalde etter definisjonen i § 5-1 fjerde ledd.

4.7 Andre organ
4.7.1 Partsamansette utval
Etter § 5-11 skal alle kommunane opprette eit eller fleirepartssamansette utval
(administrasjonsutval). Utvala skal handsame saker som gjeld forholdet mellom dei tilsette
og kommunen som arbeidsgjevar. Dette er eit utval som i hovudsak følgjer dei vanlege
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føresegnene om utval, jf. § 5-11 fjerde ledd og § 5-7. Lova opnar for andre ordningar dersom
minst 3/4 av dei tilsetteønskjer det.
Utvalet skal ha representantar for kommunen og dei tilsette, men fleirtalet av utvalet skal
vere kommunen sine representantar. Det er kommunestyret sjølv som vel sine
representantar, og det er dei tilsette som vel sine representantar blant dei tilsette.
Representantane for dei tilsette blir valde for to år av gongen. Bortsett frå bustadskravet, så
gjeld dei vanlege føresegnene om valbarheit i §§ 7-2 og 7-3, sjå kapittel 6. Kommunestyret
skal også velje leiaren og nestleiaren av utvalet.

4.7.2 Medverknadsorgan
Kommunane har plikt til å ha tre medverknadsorgan: Eldreråd, råd for personar med
funksjonsnedsetjing og ungdomsråd. Det går fram av ny kommunelov § 5-12 at
kommunestyret skal sjølv velje råda. Råda er rådgjevanda organ for kommunen og dei har
rett til å sei si meining i saker som gjeld eldre, personar med funksjonsnedsetjing og
ungdom. I lova er det gjevne nokre rammar for kven som kan veljast til råda. Fleirtalet av
medlemene i eldrerådet skal på valtidspunktet ha fylt 60 år. Dei som blir valde til
ungdomsrådet skal på valtidspunktet ikkje ha fylt 19 år, og valperioden for ungdomsråda skal
vere inntil to år, noko som er kortare enn for dei to andre råda som har ein valperiode på fire
år.
Eldrerådet, råd for personar med funksjonsnedsetjing og ungdomsrådet er i kategorien andre
kommunale organ etter § 5-2. Reglane i ny kommunelov som gjeld for folkevalde organ skal
også gjelde for andre kommunale organ. Det går fram av § 5-1 at dei som er vald av
personar i eit folkevald organ til å sitje i eit anna kommunalt organ er rekna som folkevalde.
Reglane i ny kommunelov som gjeld for folkevalde organ og reglane som gjeld for folkevalde
personar gjeld derfor for medlemene av eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetjing
og ungdomsrådet.
Organisasjonar som representerer eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom har
rett til å fremje framlegg om medlemer til det rådet som representerer deira interesse, dette
går fram av forskrift om medverknadsordningar 17. juni 2019 nr. 727. Organisasjonar for
ungdom inkluderer for eksempel elevråd, fritidsklubbar og ungdomshus. Organisasjonane
må fåinformasjon om retten til å fremjeframlegg om medlemer i god tid før valet.
Kommunestyret vedtar samansetningaav råda. Dei avgjer også kor mange medlemer og
varamedlemer rådaskal ha. Det skal veljast separate råd for eldre, personar med
funksjonsnedsetjing og ungdom. Kommunen kan opprette eit felles råd for eldre og personar
med funksjonsnedsetjing om det ut i frå lokale høve er nødvendig. Den klare hovudregelen
er to separate råd for eldre og personar med funksjonsnedsetjing. Det er likevel ei viss
moglegheitfor å ha eit felles råd, og det er når det ut i frå lokale høve er nødvendig, for
eksempel om det ikkje er nok kandidatar til å kunne opprette to separate råd.
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4.7.3 Kommunedelsutval
Det følgjer av § 5-7 første ledd andre punktum at kommunestyret sjølv kan opprette eit utval
med ansvar for ein avgrensa geografisk del av kommunen som blir kalla kommunedelsutval.
Alle føresegnene i lova som gjeld for utval, gjeld som hovudregel også for eit
kommunedelsutval, men det er nokre unntak som for eksempel val av arbeidsutvalg, jf. § 5-7
tredje ledd andre punktum. Fylkestinget har ikkje ein tilsvarande rett, slik at det ikkje er
mogleg å opprette eit "fylkesdelsutval".
Medlemene i kommunedelsutvalaskal veljast på same måte som andre utval. Lova opnar
også for at kommunestyret kan vedta atdet vere eigne direkte val av medlemer i
kommunedelsutval, sjå § 5-8. Medlemene blir i dei høva vald direkte av innbyggarane, og
utvalet vel sjølve leiar og nestleiar. Ved direkte val til kommunedelsutval vil føresegene i
vallova gjelde så langt dei passer. Utval som er direkte valde kan ikkje omorganiserast eller
leggast ned av kommunestyret i løpet av valperioden. Det er gjeve ei forskrift 3. januar 2003
nr. 8 om direkte val til kommunedelsutval, som vil gjelde også etter den nye lova, jf. lova §
31-5.

5.

Om val av kommuneråd og parlamentarisk styreform

5.1 Aktuelle lovreglar
Kommunelova har i kapittel 10reglar om parlamentarisk styreform i kommunar. Det er i
tillegg tatt inn føresegner som gjeld parlamentarisk styrde kommunar i fleire einskilde
paragrafar i lovasom for eksempel § 18-3 andre ledd.
For dei kommunane som har innført parlamentarisk styreform, skal eit kommuneråd erstatte
formannskapet. Rådet er òg den øvste administrative leiinga i kommunen, og erstattar derfor
også kommunedirektøren, jf. § 10-2 første ledd.
Etter § 10-2 andre ledd kan danning av kommuneråd skje på ein av to måtar, og det er
kommunestrye sjølv som avgjer kva for metode som skal brukast. Den eine måten er at det
skal haldast val av råd i medhald av § 10-4i lova. Den andre er at ordføraren peikar utein
kandidat til å leie kommunerådet eller fylkesrådet. Denne får i oppdrag å danne råd og set
sjølv saman rådet. Dette går fram av § 10-5. Dei to metodane for å opprette råda er skildra i
punkt 5.2 og 5.3.

5.2 Val av kommuneråd
5.2.1 Valtidspunkt
Ved vidareføring av parlamentarisk styreform skal det veljast eit kommuneråd i det
konstituerande møtet etter kommunestyrevalet, jf. kommunelova § 10-4 andre ledd. Det er
kommunestyret sjølv som avgjer om kommunerådet skal opprettast etter føresegnene i § 104 om val av kommuneråd eller i § 10-5 om utpeiking av kommunerådsleiar.
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Det er i utgangspunktet ikkje nokre særskilde valbarheitsreglar for val av rådet. Dette inneber
at dei vanlege reglane i kommunelova § 7-2 om valbarheit og kven som er utelukka i § 7-3
gjeld, sjå omtalai kapittel 6.
Det som er særskild for kommunar med parlamentarisk styreform, er § 7-3 første ledd
bokstav h om attilsette i sekretariatet til kommunerådetsom har fått delegert myndigheit frå
rådetikkje er valbare. Tolking av omgrepet ”rådets sekretariat” vil ligge til kommunestyret.
Kva for personar i rådet sitt sekretariat som kan utøve delegert myndigheit, vil gå fram av
interne instrukser og reglement.
Kommunelova § 10-4 fjerde ledd har føresegner om val av kommuneråd. I eit framlegg til råd
skal det stå kven som skal vere leiar, nestleiar og medlemer av rådet. Det er dei som fremjar
eit framlegg som fastset kor mange medlemer rådet skal ha. Retten til å foreslå medlemer vil
ligge til det partiet/dei partiasom ønskjer å danne råd. Røystinga over dei ulike framlegga
skjer etter føresegna i § 11-9 andre ledd.
Reglane i § 7-7 om kjønnsmessige samansetning ved avtaleval gjeld for framlegg til
medlemer av kommunerådet etter § 10-4 femte ledd. Desse krava om representasjon frå
begge kjønn er nærare omtala i punkt 7.2.

5.2.2 Skifte av kommuneråd i valperioden
Kommunelova inneheld føresegn om skifte av kommuneråd i valperioden. Dersom
kommunestyret har vedteke at kommunerådet skal fråtre, eller kommunerådet sjølv har
meldt at det vil fråtre, følgjer det av § 10-4 tredje ledd at kommunestyret skal velje nytt
kommuneråd seinast i det neste møtet. Det same gjeld dersom leiaren av kommunerådet trer
ut. Eit nytt kommuneråd trer i funksjon straks det er vald.
Dersom ein medlem av kommunerådet trer ut etter eige ønske eller etter ønske frå
kommunestyre, skal rådet i det første kommunestyremøtet foreslå ei ny samansetning av
rådet. Medlem som trer ut av kommunerådet, skal fungere i vervet fram til kommunestyret
har vedteke ei ny samansetning.

5.2.3 Uttreden frå andre verv medan ein er medlem av kommunerådet
Etter kommunelova § 10-2 tredje ledd og § 10-6 andre ledd trer høvesvis eit rådsmedlem og
ein tilsett i ei politisk stilling knytt til kommunerådet ut av sine andre kommunale verv i
funksjonsperioden. Det er opp til den einskilde kommunen om dei vil bruke settemedlemer
eller velje nye faste medlemer til dei verva kommunerådane trer ut av. For vervet som
kommunestyremedlem skal ein følgje dei vanlege reglane i kommunelova § 7-10 første ledd
om opprykk av varamedlem for den tida ein fast medlem i kommunestyre er medlem av eit
kommuneråd.
Føresegnene om å tre ut må forståast slik at kravet gjeld berre i det same forvaltningsnivået
som ein er medlem av kommunerådet av. Ein medlem av kommunerådet treng såleis ikkje
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tre ut av sine fylkeskommunale verv, og ein medlem av fylkesrådet treng ikkje tre ut sine
kommunale verv.

5.3 Utpeiking av kommunerådsleiar og medlemer av kommunerådet
Kommunelova § 10-5 opnar for ein alternativ måte for å danne kommuneråd på. Dersom
kommunestyret vel å nytte seg av denne måten, har ordføraren ei plikt til å gje ein
kommunerådsleiarkandidat i oppdrag å danne nytt råd når den politiske situasjonen tilseier
det. Ordføraren skal peike ut den kandidaten han eller ho etter politiske sonderingar trur kan
samle størst oppslutning for eit kommuneråd.
Om eit skifte av kommuneråd er ei følgje av eit kommunestyreval, skal den personen som til
kvar tid formelt har ordførarvervet peike ut ein kandidat til vervet som kommunerådsleiar.
Den leiarkandidaten som er utpeika, set sjølv saman eit kommuneråd , og det nye
kommunerådet konstituerer seg sjølv. Kommunerådet skal derfor ikkje veljast av
kommunestyret. Leiarkandidaten avgjer kor mange medlemer det skal vere i kommunerådet
og kven dette skal vere. Når leiaren set saman rådet sitt, er han eller ho likevel bunden av
reglane i kommunelova om kjønnsbalanse, jf. tilvisinga til § 7-7 i § 10-5 andre ledd.
Kommunerådsleiaren kan når som helstskifte ut medlemer av kommunerådet. Det inneber
at rådsleiaren kan auke eller redusere talet på kommunerådsmedlemer også etter at
kommunerådet er konstituert. Kommunerådet skal sende melding til kommunestyret om
samansetninga straks det har konstituert seg og straks det har skjedd endringar i
samansetninga av kommunerådet.
Funksjonstida til kommunerådet er uavhengig av valperioden for kommunestyret. Ved skifte
av kommuneråd blir kommunerådet som fråtrer sitjande inntil eit nytt kommuneråd har
konstituert seg.

5.4 Fråtreding frå kommunerådet
Etter § 10-7 første ledd, så må eit framlegg om at kommunerådet eller einskilde medlemer av
kommunerådet skal fråtre, setjas fram i eit kommunestyremøte. Framlegget skal handsamast
i det neste møtet dersom ikkje 2/3 av de i møtande medlemene krev at det skal røystast over
framlegget i det same møte der forslaget er fremja.
Dersom kommunerådet ønsker å fråtre av eiga ønske, må det melde frå om dette i eit
kommunestyremøte, jf. § 10-7 andre ledd. Det kommunerådet som fråtrer skal likevel sitja
inntil eit nyt kommuneråd er sett saman.
Føresegnene i § 10-7 gjeld uavhengig av om kommunerådet og medlemene i kommunerådet
er vald etter § 10-4 eller peikautetter § 10-5.
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6.

Kven kan og kven kan ikkje veljast til folkevalde organ

6.1 Kven kan veljast
Det er ikkje mange avgrensingar i kven som kan veljast inn i dei ulike folkevalde organa i ein
kommune. Eit viktig føremål med lova er eit representativt lokaldemokrati med aktiv
innbyggardeltaking.
Føresegnene i § 7-2 gjeld for dei organa som nemnd i § 7-2 første ledd, og det er:
kommuneråd og fylkesråd
utval, medrekna kommunedelsutval, kontrollutval og partssamansette utval
felles, folkevald nemnd i vertskommunesamarbeid
styret for ein institusjon
styrer etter § 10-8
representantskap og andre styringsorgan for eit interkommunalt politisk råd
representantskap og andre styringsorgan for eit kommunalt oppgåvefellesskap
styret for kommunalt eller fylkeskommunalt føretak
eit kommunalt eller fylkeskommunalt folkevald organ oppretta med heimel i særlov
arbeidsutval vald av kommunedelsutval
Valbare, og pliktige til å ta imot val, er alle som oppfyller desse vilkåra i § 7-2 tredje ledd:
har røysterett ved val til kommunestyre eller fylkestinget
står i folkeregisteret som busett i vedkomande kommune/ein av kommunane i fylket
på det tidspunkt valet finn stad
har gjeve skriftleg samtykke til å stille til val
Personar som ikkje har nådd røysterettsalderen kan veljast, dersom dei fyller dei andre
vilkåra for valbarheit, jf. kommunelova§ 7-2 femte ledd. Det er inga nedre aldersgrense. Den
som ikkje har nådd røysterettsalderen, har likevel ikkje plikt til å ta imot val og treng ikkje vise
til anna fritaksgrunn enn alderen for ikkje å ta imot vervet. Ut fråsamanhengen må denne
føresegna bli oppfattaslik at ho ikkje omfattar dei som fyller 18 år i løpet av valåret. Dei er
røysteføre ved valet, og dermed pliktige til å ta i motval til organa dersom dei har gjeve
skriftleg samtykke.
Det er folkeregisterføringapå valtidspunktet for val av organasom er avgjerande for
valbarheita. Det er ikkje eit krav om at vedkomande har hatt røysterett i kommunen ved
kommunestyrevalet. Dette inneber at ein person som har flytta frå ein kommune til ein annan
etter valdagen, kan veljast som medlem av eit utval i innflyttingskommunen, dersom
vedkomande er blitt registrert som innflyttar til kommunen før kommunestyret gjennomfører
valet.
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Dersom kommunen har kommunedelsutval, kan kommunestyret sjølv vedta at berre dei som
er busett i den aktuelle kommunedelen er valbar til det aktuelle kommunedelsutvalet, jf. § 7-3
fjerde ledd.
Det er eit nytt lovkrav at personar må gjeve skriftleg samtykke til å stille til val, jf.
kommunelova § 7-2 tredje ledd bokstav c. Dette er eit unntak frå ombodsplikten, og er
grunngitt i at det er gjort liknande endringar i vallova. Det er den som foreslår den aktuelle
personen som skal hente inn samtykket, og samtykke må ligg føre når kandidaten skal
veljast. Utover at samtykke må vere skriftleg og ligg føre før valet, er det ikkje andre krav til
samtykke, og kandidaten kan gje samtykke på for eksempel SMS eller e-post i løpet av eit
møte før sjølve valet blir gjennomført.

6.2 Kven kan ikkje veljast
På same måte som at det er eit ønske om at flest mogleg skal vere valbare til folkevalde
organ, er det eit ønske om at færrast mogleg av dei valbare skal vere utestengde frå å kunne
bli vald til eit verv i kommunen. Det er likevel nokre personar lovgjevar meiner ikkje bør
kunne ha eit folkevald verv, og det er særleg knytt til personen si stilling eller
arbeidsoppgåver. For nokre organ i kommunen er det særlege føresegner om kven som ikkje
kan veljast, og det er nærare omtala i samband med dei nemnde organa.
Ved val av dei organa som er nemnd i § 7-2 første ledd, kan følgjande personar ikkje veljast
etter kommunelova § 7-3 første ledd:
fylkesmannen og assisterande fylkesmann
kommunedirektøren i kommunen/fylkeskommunen og hans eller hennar avløysar
kommunalsjefar, etatssjefar og leiarar på tilsvarande nivå
sekretæren for kommunestyret/fylkestinget
den som er ansvarleg for rekneskapsfunksjonen i kommunen/fylkeskommunen
dei som utfører revisjon for kommunen/fylkeskommunen
tilsette i sekretariatet som utfører tenester for kontrollutvalet i
kommunen/fylkeskommunen
tilsette i sekretariatet til kommunerådet/fylkesrådet som har fått delegert myndigheit
frå rådet
I den gamle kommunelova stod det at "leder av forvaltningsgren" ikkje kan veljast. Dette er i
den nye lova endra til at "kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå" ikkje kan
veljast til folkevalde organ. I utgangspunktetmå organet som vel medlemer sjølv ta stilling til
dette ut frå korleis administrasjonen er organisert i den aktuelle kommunen. Eit viktig
utgangspunkt i vurderinga er at færrast mogleg skal vere utestengd frå val til kommunale
organ.
Det er tilsettingstilhøvet når organet kjem i funksjon, det vil seie den dagen det har det første
møtet sitt, som er avgjerande for valbarheita, jf. kommunelova § 7-3 sjuande ledd. Ein
person som på grunn av stillinga ikkje er valbar, kan veljast som medlem av organet dersom
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vedkomande sluttar i stillinga før organet kjem i funksjon. Det er ikkje tilstrekkeleg med
permisjon. Dersom vedkomande ikkje har byrja i stillinga, og har fått innvilga permisjon for
heile valperioden, meiner departementet at han eller ho likevel er valbar.
Departementet vil presisere at personar som på grunn av stillinga si i kommunen ikkje kan
veljast til kommunale organ, likevel er valbare til fylkeskommunale organ. Det same gjeld for
personar som på grunn av stillingasi i fylkeskommunen ikkje kan veljasttil fylkeskommunale
organ, dei kan likevel veljast til kommunale organ.

7.

Korleis velje medlemer til folkevalde organ

7.1 Kva metode skal nyttas
Val av medlemer til folkevalde organ skal skje som forholdsval når minst ein medlem krev
det, jf. kommunelova § 7-4 første ledd. I andre tilfelle skjer valet om avtaleval. Fleirtalet kan
såleis ikkje avvise eit krav om forholdsval. For val av formannskap følgjer dette også av § 5-6
andre ledd andre punktum.
Alle medlemer av folkevalde organ har ein rett og ei plikt til å røyste, jf. § 8-1 første ledd, men
§ 8-1 andre ledd andre punktum opnar opp for at det er høve til røyste blanktved val og
vedtak om tilsetjing.

7.2 Avtaleval
Ved avtaleval er framgangsmåten avhengig av oppslutnad frå ei samrøystes forsamling.
Dette gjeld både framlegget over kandidatar, og at valet skal skje som avtaleval.
Det blir lagd fram ei innstilling med namn på kandidatane som organet skal slutte seg til.
Dette kan for eksempel gjennomførast på den måten at eit valutval, som kan vere sett ned av
kommunestyret, legg fram ei innstilling til personsamansetningai det organet det skal veljast
medlemer til. Framlegget kan også vere laga på bakgrunn av ein avtale mellom gruppene i
det organet som skal velje medlemer, der ein for eksempel legg til grunn at ei gruppe får ein
representasjon som svarer til prinsippet om høveleg representasjon. Det betyr at plassane i
organet skal fordelast ut ifrå samansetninga i det organet som vel medlemer, og fordelinga
mellom gruppene blir omtrent det same i begge organ.
Innstillinga frå valutvaletskal splittast opp, slik at ein nemner medlemer og varamedlemer frå
kvart parti eller kvar gruppe, med parti- eller gruppenemning. Varamedlemene blir dermed
ikkje varamedlemer for andre enn dei faste medlemene frå vedkomande gruppe, og det er
ikkje høve til å opprette ei felles liste over varamedlemer.
Ved avtaleval stiller kommunelova § 7-7 tredje ledd krav om at det skal vere balanse mellom
personar frå kvart kjønn blant dei medlemene som blir valde når ein ser på organet under
eitt. Dette inneber at dersom organet skal hafire medlemer eller fleire, så må kvart kjønn
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vere representert i organet med minst 40 prosent. Dersom organet har tre eller færre
medlemer, så skal kvart kjønn vere representert.
Ved val til organ der det ifølgje kommunelova berre kan vere medlemer som også er medlem
av det veljande organet, som for eksempel formannskap og arbeidsutval for folkevalde
organa, kan det vere vanskeleg å oppnå desse krava til kjønnsbalanse. Derfor fastset § 7-7
tredje ledd siste punktum, at reglane om samansetningaavrepresentantar frå begge kjønn
berre skal følgjast så langt det er mogleg. Dette inneber for eksempel at krava om
representasjon frå begge kjønn ikkje gjeld absolutt ved val til formannskap. At kravet likevel
gjeld så langt det er mogleg, medfører at ein må kvotere inn personar frå det underrepresenterte kjønn, så lenge det er nokon som kan veljast.
Innstillinga kan for eksempel sjå ut slik når det skal veljast eit formannskap med sju
medlemer (lista er fiktiv og berre til illustrasjon):
Medlemer
Hans Olsen, Bydgepartiet
Liv Pedersen, Bygdepartiet
Karl Nilsen, Bygdepartiet
Fredrik Lange, Samfunnspartiet
Kristine Lund, Samfunnspartiet
Knut Fredriksen, Felleslista
Berit Holm, Rettferdspartiet

Varamedlemer:
Trine Vik, Bygdepartiet
Ole Andresen, Bygdepartiet
Hjalmar Lunde, Bygdepartiet
Kari Olsen, Bygdepartiet
Eva Nilsen, Bydepartiet
Iver Ramm, Samfunnspartiet
Hanne Svendsen, Samfunnspartiet
Richard Os, Samfunnspartiet
Anne Bergli, Samfunnspartiet
Per Strøm, Felleslista
Frank Aakre, Felleslista
Stein Lind, Felleslista
Tone Green, Rettferdspartiet
Liv Pedersen, Rettferdspartiet
Hanne Aall, Rettferdspartiet

Her er det fire menn og tre kvinner blant dei faste medlemene. Kravet i lova om minst 40
prosent er oppfylt. Av dei 15 varamedlemene er det sju menn og åtte kvinner. Det følgjer av
lova at detskal vere minst40 prosent av kvart kjønn også blantvaramedlemene. Dette
kravet for varamedlemene er oppfylt, det er ikkje i strid med lova at eit parti har berre menn
og eit anna har berre kvinner i gruppa av varamedlemer.

7.3 Forholdsval
7.3.1 Listeframlegg
Valet skjer på grunnlag av lister med framlegg til kandidatar, jf. kommunelova § 7-5 første
ledd. Lova set ingen frist for innlevering av listeframlegg. Dette inneber at listeframlegg kan
leggast fram heilt til røystingstidspunktet.
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Det er berre dei partia eller grupperingane som er representerte i det organet som vel
medlemer (for eksempel kommunestyret) som har rett til å stille liste. Eit parti eller ei
gruppering kan berre levere inn eitt listeframlegg. Dersom det blir lagtfram to ulike
listeframlegg som begge inneheld kandidatar frå same parti/gruppering, kan berre eitt av dei
bli godkjent.
Det er det einskilde partieteller den einskilde grupperinga som sjølv må ta stilling til kva for
eit framlegg som skal gjelde. Ved intern usemje vil det vere det alternativet som får størst
oppslutning i partiet/gruppa som blir partiet/gruppasitt offisielle listeframlegg. I
utgangspunktet har alle medlemene som er valde inn på lista, rett til å ta del i avgjerda om
korleis partiet/grupperinga sitt listeframlegg skal sjåut. Personar som har meldt seg ut av
partiet eller som er blitt ekskluderte, vil likevel ikkje ha rett til å ta del i denne prosessen.
Medlemer av organet som ikkje lenger representerer eit parti eller ei gruppering, vil i høve til
desse føresegnene bli sett på som ei ny gruppering (eventuelt fleire grupperingar), og kan
derfor stille eigne listeframlegg.
Kandidatar frå eit parti eller ei gruppering kan berre bli ført opp på listeframlegg som blir
levert inn av dette partiet eller denne grupperinga, eventuelt på ei fellesliste som blir levert
inn av fleire parti eller grupperingar.
Kommunelova inneheld ikkje noko krav om overskrift på listeframlegget. Etter departementet
si oppfatning bør likevel lista ha ei overskrift som viser kva for gruppering(ar) som står bak
framlegget.
Kvar liste kan innehalde inntil dobbelt så mange forskjellige namn som det skal veljast
medlemer til organet. Dette inneber at det ikkje er høve til å kumulere kandidatar.
Til skilnad frå det som gjeld ved avtaleval, er det ikkje noko krav til kjønnsbalanse for organet
som heilskap. Ved forholdsval er det berre krav til representasjon av begge kjønn på dei
ulike listeframlegga. I § 7-5 andre ledd heiter det at dersom det skal veljast fire medlemer
eller fleire, skal kvart kjønn vere representert med minst 40 prosent blant kandidatane på den
einskilde lista. Dersom det skal veljast to eller tre medlemer, skal begge kjønn vere
representert.
Det vil vere talet på medlemene i det einskilde organetsom avgjer kor mange frå kvart kjønn
som skal førast opp på listeframlegga. Ved val av formannskap, som etter lova berre skal
bestå av medlemer av kommunestyret, skal reglane om kjønnsmessig representasjon
følgjast så langt det er mogleg. Kravet til kjønnsmessig representasjon på listeframlegga
gjeld altsåikkje absolutt ved val til for eksempel formannskap eller arbeidsutval. Dei som
legg fram listeframlegga plikter likevel å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon så langt det
er mogleg også ved desse vala.
Krava i lova om at beggekjønn skal vere representert gjeld i dei tilfella der det finst
kandidatar frå begge kjønn. Dersom det skal veljast sju medlemer, må listeframlegget
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innehalde minst tre menn og trekvinner blant kandidatane. Dette vil ikkje vere mogleg
dersom partiet/gruppa består av åttemenn og tokvinner, og ein berre kan velje blant dei ti
personane på grunn av krav om gjennomgåande representasjon. Ettersom føresegna skal
følgjast så langt det er mogleg, vil listeframlegget måtte innehalde fem menn og to kvinner.
Listeframlegget skal vere underskrive av minst éin medlem av det partiet eller den
grupperinga som står bak listeframlegget. Ved ei fellesliste må listeframlegget vere
underskrive av minst éin representant for kvart parti/kvar gruppering som står bak
listeframlegget. Den eller dei som skriv under må vere medlem av organetsom vel. Det er
berre høve til å skrive under på eitt listeframlegg, og ingen kan som nemnd vere kandidat på
meir enn éi liste.
Departementet meiner at møteleiaren bør informere om dei føresegnene som gjeld for valet.
Dersom ein medlem av organetber om at møteleiaren gjevslik informasjon, har møteleiaren
plikt til å følgjeoppmodinga. Departementet meiner dette må følgje av dei vanlege prinsippa
for møteleiing.
Møteleiaren har ansvaret for at listene er i samsvar med lova, og skal gjere dei som står bak
framlegga oppmerksame på eventuelle manglar ved framlegga. Blir desse ikkje retta, må
møteleiaren avvise framlegget. Dersom nokon protesterer mot avgjerdene til møteleiaren,
skal forsamlinga avgjere spørsmålet med alminneleg fleirtal.

7.3.2Sjølve valet
Røystinga skal skje med bruk av røystesetlar. Det er ikkje høve til å føre opp kandidatar frå
andre lister, og det er heller ikkje lov til å stryke kandidatar eller endre rekkefølgja på
kandidatane. Dette er endra i den nye kommunelova.
Valoppgjeret blir gjort av den forsamlinga som gjennomfører valet, og det vil seie av
kommunestyret ved val av formannskapet og dei fleste utval. Føresegnene om oppgjeret er i
§ 7-6. Oppteljinga går føre seg ved at ein registrerer kor mange røyster den einskilde lista
har fått.
Mandatutrekninga går føre seg på denne måten:
Ein skal dividere røystetala for kvar liste med delingstala 1, 2, 3, 4, 5 osv. (den såkalla
d’Hondts metode). Plassane i organetblir deretter fordelt til dei listene som har dei største
kvotientane. Har fleire lister same kvotient, går plassen til den lista som har det største
røystetalet. Har fleire lister det same røystetalet, blir valet avgjort ved loddtrekking. Ein må
gjere så mange divisjonar at ein er sikker på at ein har funne fram til dei største kvotientane.
Eit eksempel kan vere der det er 13 plassar i eit organ, og det er seks lister (A-F) ved valet.
Røystinga i kommunestyret med 45 medlemer går også fram av kolonnen me delingstal 1.
Denne tabellen viser korleis ein reknar seg fram til kor mange medlemer kvar liste får:
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Divisjon
med:
A
B
C
D
E
F

1

2

3

4

5

6

7

18
14
7
3
2
1

9
7
3,5
1,5
1
0,5

6
4,66
2,33
1
0,66
0,33

4,5
3,5
1,75
0,75

3,6
2,8
1,4
0,6

3
2,33
1,16
0,5

2,57
2
1

For å avgjere kor mange medlemer kvar liste får, så finn ein dei 13 høgaste tala
(kvotientane) i tabellen, og det er dette som avgjer kven som får dei 13 medlemene i organet.
Medlemene fordeler seg slik:
Liste A: 6 medlemer
Liste B: 4 medlemer
Liste C: 2 medlemer
Liste D: 1 medlem
Liste E og F, får ingen medlemer i organet.
Så langt det er mogleg, skal kvar liste få tildelt så mange varamedlemer som ho får
medlemer, med tillegg av to, jf. § § 7-6 femte ledd. Plassane til varamedlemene blir fordelte
ved at ein held fram oppteljinga på same måten som for medlemene.
Krava om representasjon frå begge kjønn
Det følgjer av føresegnene om kjønnsbalanse i kommunelova, at ein må gjere endringar
dersom krava i lova ikkje er oppfylt. Som hovudregel skal utpeikinga følgje rekkefølgja på
lista, men krava til kjønnsmessig representasjon kan føre til at det må gjerast endringar. Ein
må her sjå på den gruppa den einskilde lista har fått vald inn, og ikkje på organet samla.
Dette inneber følgjande:
Har lista fått minst fire medlemer, skal kvart kjønn vere representert med minst 40 prosent frå
lista, jf. 7-6 tredje ledd. Dersom det tre eller færre medlemer, skal kvart kjønn vere
representert. Dersom det står kandidatar frå det underrepresenterte kjønnet lenger ned på
lista, skal desse rykke opp i det omfang det er nødvendig for å tilfredsstille krava til krava til
kor mange det må vere frå kvart kjønn.
Desse føresegnene i § 7-6 tredje ledd skal følgjast så langt det er mogleg når det gjeld val av
organ der medlemene som veljast må vere medlemer av kommunestyret og ved val av
arbeidsutval der medlemene må vere medlemer av utvalet, jf. § 7-6 fjerde ledd.
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7.4 Fleirtalsval
Når organet berre skal velje ein person, vil det ofte vere lite formålstenleg med forholdsval
eller avtaleval. Då er det betre med fleirtalsval. Etter § 7-4 andre ledd skal blant anna leiaren
av eit organ veljast ved fleirtalsval. Føresegnene om fleirtalsval er i § 7-8.
I § 7-8 første punktum slår lova fast at det er den personen som har fått meir enn halvparten
av røystene som har vunne valet. Dersom det ikkje er nokon kandidat som har fått meir enn
halvparten av røystene i den første runden, skal det vere ei ny røysting, jf. § 7-8 andre
punktum. I denne andre røystinga er det kandidaten som har fått flest røyster som har vunne.
Dersom det er to eller fleire som har fått like mange røyster i den andre runden, skal det vere
loddtrekning mellom dei som har fått like mange røyster.
Eit eksempel på eit fleirtalsval kan vere at eit organ med elleve medlemer skal velje ein leiar.
Det er tre kandidatar, og dei får høvesvis 5, 4, og 2 røyster kvar. Då er det ingen som har fått
meir enn halvparten, og det krev ei ny røysting. I denne runden er det framleis tre kandidatar,
men no tenkjer vi at dei får høvesvis 5, 5 og 1 røyster kvar. Då skal det vere loddtrekning
mellom dei to kandidatane som fekk fem røyster. Hadde dei fått høvesvis 5, 4 og 2 røyster
også i den andre runden, så ville personen med 5 røyster ha vunne sjølv om det ikkje er meir
enn halvparten.

8.

Uttreden, fritak, supsensjon m.m.

8.1 Uttreden
Ein folkevald person som i løpet av valperioden ikkje lenger oppfyller krava til valbarheit til eit
folkevald organ, mister vervet. Personen skal etter § 7-9 første ledd automatisk tre ut av det
aktuelle organet. Dette kan for eksempel vere at personen flyttar til ein anna kommune, eller
får ei stilling som gjer at han eller ho er utelukka frå valet etter føresegnene i § 7-3. Mister ein
folkevald person valbarheita, så er det ikkje nødvendig med søknad eller handsaming i
kommunestyret på same måte som når personen søker om fritak etter føresegna i § 7-9
andre ledd.
§ 7-9 har ein særleg regel om dei høva kor ein folkevald person flyttar ut av kommunen, og
ikkje lenger er valbar, men flytter tilbake til den aktuelle kommunen. Dersom han eller ho
flyttar tilbake innan to år, kan personen tre inn igjen i vervet.

8.2 Fritak
Ein folkevald person kan etter § 7-9 andre ledd søke om å bli fritatt frå vervet som folkevald.
Dette kan omtales som "frivillig uttreden", og skil seg derfor frå føresegnene i § 7-9 første
ledd kor ein automatisk mister vervet og § 7-11 om suspensjon og liknande der
kommunestyret tar vervet som folkevald frå ein person.
Dersom ein folkevald person ikkje kan ivareta vervet utan at det fører til "vesentlig ulempe for
han eller henne", kan kommunestyret etter § 7-9 andre ledd frita han eller ho for resten av
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valperioden eller berre mellombels for ein avgrensa periode. Ein kan for eksempel gje fritak
for eit halvt år grunna eit studieopphald i utlandet, men fritaket kan også vere utan sluttdato.
Dette kan vere aktuelt dersom ein medlem av kommunestyret blir statsråd eller statssekretær
ettersom ein ikkje alltid veit kor lenge vedkomande har dette vervet.
Som vesentleg ulempe for den folkevalde personen vil typisk vere hans eller hennar si
helsetilstand, arbeidsforhold, familieforhold eller andre velferdsgrunnar. Ulempa må som
utgangspunkt gjelde den folkevalde personen sjølv, og det skal normalt ikkje vere
fritaksgrunn at for eksempel arbeidsgivaren ikkje er nøgd med at han eller ho er borte for å
delta i møte i folkevalde organ. Det skal ikkje vere kurant å gje fritak frå eit folkevald verv, og
lova krev at ulempa med å forsette i vervet skal vere vesentleg. Når kommunestyret
handsamar søknaden, skal dei legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjend då
personen ga sitt samtykke til å bli vald til vervet. Ein folkevald person som ikkje har nådd
alderen for røysterett, har krav på fritak dersom han eller ho ber om det.
Etter § 7-9 tredje ledd kan personen som har fått eit mellombelsfritak, ikkje tre inn i vervet
igjen før fritaksperioden er over. I nokre høve vil kommunestyret si avgjerd ha ei sluttdato,
men det kan vere at ein gjer fritak så lenge grunnen for fritak er til stede. Dette kan for
eksempel vere at personen er statssekretær eller går gjennom ei medisinsk behandling. Då
vil fritaksperioden vere over når personen ikkje lenger er statssekretær eller når behandlinga
er over, og den folkevalde personen kan då straks tre tilbake i vervet.
Den folkevalde personen som ønsker fritak må søke om dette. Kommunestyret kan ikkje frita
nokon utan at det har kome ein søknad.

8.3 Suspensjon
Det kan hende at det blir teke ut sikting eller tiltale mot ein folkevald person i kommunen, og
då kan det vere spørsmål om personen skal halde fram som folkevald. Kommunestyret har
etter § 7-11 første ledd høve til å ta det folkevalde vervet frå ein person fram til saka er
rettskraftig avgjord. Dette gjeld berre dersom siktinga eller tiltala for tilhøve som er nemnd i
straffelova §§ 151-154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208 til 210, 353, kapittel 27 eller 30, og i
tillegg må tilhøve ha samanheng med utøvinga av eit verv for kommunen. Dette siste vilkåret
gjeld ikkje for tilhøve som er nemnd i straffelova §§ 151 til 154. Ein som er suspendert kan
ha krav pågodtgjersle i inntill eitt år, jf. § 7-11 fjerde ledd.
Ein slik suspensjon gjeld berre i perioden mellom det er teke ut sikting eller tiltale, og til det er
ein rettskraftig dom. I saka kan ein domstol gje dom om tap av retten til ei stilling eller eit
verv, sjå straffelova § 58. Dersom domstolen ikkje har avsagt ein dom med tap av retten til
vervet, skal den folkevade personen som hovudregel ta opp att detfolkevalde verveti
kommunen.
Når det gjeld vervet som ordførar, har kommunestyret etter § 7-11 andre ledd eit utvida høve
til å vedta suspensjon. Denne føresegna er ny i den nye kommunelova. Dersom det blir teke
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ut tiltale mot ein ordførar for eit tilhøve som kan straffast med fengsel i meir enn tre år, kan
kommunestyret ta vervet frå ordføraren fram til saka er rettskraftig avgjord. Ei slik avgjerd må
gjerast med minst 2/3 av røystene i kommunestyret.
Ei avgjerd om suspensjon er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova, som kan klagast på.
Enkeltvedtaket kan også vere gjenstand for lovlegkontroll etter kapittel 27 i kommunelova.

8.4 Avgjerder om å ta vervet frå ordføraren
Etterkommunelova § 7-11 fjerde ledd kan kommunestyret sjølv vedta å ta frå ein ordførar
vervet på varig basis. Dette kan berre gjerast dersom ordføraren har ein oppførsel som viser
at han eller ho er uskikka til å ta hand om vervet. Det skal vere ein høg terskel for å ta ei slik
avgjerd, og det er berre aktuelt i dei tilfella der ordføraren ikkje kan fungere i sitt verv som
den fremste folkevalde i kommunen. Tilhøva som kommunestyret kan legge til grunn treng
ikkje ha samanheng med korleis ordføraren utfører vervet, og det kan vere andre høve som
ligg til grunn. Eit eksempel kan vere at ordføraren blir dement, og ikkje sjølv kan vurdere sin
eigen situasjon. Ordføraren vil då kanskje ikkje søke fritak, men det kan vise seg nødvendig
at det blir vald ein ny ordførar. Det står meir om denne typen avgjerder i Prop. 46 L (2018–
2019) på side 109 og 365.
Eit slikt vedtak må ha støtte frå minst 90 prosent av medlemene i kommunestyret. Avgjerda
om å ta vervet frå ordføraren er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova. Vedtaket kan også
vere gjenstand for lovlegkontroll etter kapittel 27 i kommunelova.

9.

Opprykk, nyval og suppleringsval

9.1 Opprykk og innkalling av varamedlem
Etter kommunelova § 7-10 første ledd skal varamedlem kallast inn når ein medlem av eit
folkevald organ har forfall til eit møte. Dersom organ er vald ved forholdsval, skal detkallast
inn ein varamedlem frådet parti eller den gruppa der det er forfall. Med "gruppe" er her meint
den gruppa av parti som gjekk saman om å stille ei felles liste ved valet til det aktuelle
organet.
Det hender at ein medlem eller varamedlem til eit folkevald organ melder seg ut av partiet,
og inn i eit anna parti, eller vel å vere uavhengig. Den som er vald inn i formannskapet eller
eit anna folkevald organ har både rettog plikt til å delta i møte, uavhengig av partitilknyting,
så lenge vedkomande ikkje mister valbarheita eller får fritak etter søknad. Dersom
vedkomande har forfall, skal varamedlem kallast inn frå det partiet han eller ho blei vald inn
for, og ikkje det partiet vedkomande har meldtseg inn i.
Dersom ein varamedlem har skifta parti, skal vedkomande kallast inn når det er forfall frå det
partiet han eller ho blei vald inn for, ikkje det partiet vedkomande no representerer. Det er
situasjonen på valtidspunktet som i hovudsak avgjer kven som skal kallast inn for kven. Lova
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har ikkje føresegner om korleis kommunen skal omtale ein varamedlem som har skifta parti,
når det gjeld innkalling til møte, føring av protokoll m.m. Dette er det opp til kvar kommune å
fastsetje.

9.2 Val av settemedlem
Føresegna i kommunelova § 7-10 andre ledd er ny i den nye lova, og gjev reglar om val av
settemedlem. Dersom ein folkevald person i eit anna organ enn kommunestyret har eit
mellombelsfritak på meir enn tre månader, kan kommunestyret velje ein settemedlem i den
perioden. For at kommunestyret kan velje settemedlem, må det altså vere gjeve eit fritak.
Kommunestyret kan ikkje velje ein settemedlem sjølv om det er klart at personen ikkje vil
komme på møte det neste halvåret, så lenge det ikkje er gjeve eit fritak. Kommunestyret må
følgje rekkefølgja på lista over varamedlemer ved val av settemedlem. Dersom personen
som har fått fritak også er medlem av kommunestyret, må det kallast inn ein varamedlem for
vedkomande til kvart kommunestyremøte etter føresegna i § 7-10 første ledd.

9.3 Opprykk og nyval
Dersom ein medlem av kommunestyret trer endeleg ut av vervet, skal ein varamedlem frå
same liste rykke opp og ta deira plass og bli nye faste medlemer i kommunestyret, jf. § 7-10
tredje ledd. Dei skal rykke opp i den rekkefølgja dei er vald på, og organet må følgje lista
over varamedlemer.
Dersom ein medlem av eit anna folkevald organ enn kommunestyret går ut eller får varig
fritak, skal det veljast ny medlem, sjølv om det er vald varamedlem. I den nye lova § 7-10
fjerde ledd første punktum er det også slik at ein skal velje ny varamedlem dersom han eller
ho trer endeleg ut av organet.
Eit slikt nyval skal skje frå den same gruppa som den som trer uter med i, jf. § 7-10 fjerde
ledd andre punktum. Med gruppe viser lova til dei partia som gjekk saman ved valet val av
det aktuelle organet, ikkje gruppe ved kommunestyrevalet. Dette gjer det mogleg –dersom
den som trer ut høyrer til ei gruppe som er basert på samarbeid mellom fleire parti ved forholdsval –å velje eitt nytt medlem frå det same partiet som den som går ut, men det er også
mogleg å velje frå eit anna parti som er med i gruppa.
Prinsippet om representasjon frå begge kjønn gjeld òg ved utskifting av medlemer av
folkevalde organ i valperioden. Føresegner om dette er tatt inn i § 7-10 fjerde ledd tredje
punktum. Den nye medlemen skal kome frå det kjønn som er underrepresentert, dersom
ikkje beggekjønn vil vere representert med minst 40 prosent etter utskiftinga.
Krava om representasjon av begge kjønn gjeld her i høve til heile organet, ikkje i høve til den
einskilde gruppa. Dersom det for eksempel er ni medlemer i formannskapet (tre kvinner og
seks menn), så får ein mannleg medlem fritak ut valperioden og det skal veljast ein ny
medlem i formannskapet. Dersom det er mogleg, skal kommunestyret velje ei kvinne (frå den
same gruppa som den som går ut), som blir den som går inn i formannskapet. Etter
utskiftinga vil dermed formannskapet bestå av fire kvinner og fem menn.
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Det følgjer av føresegna at ein representant for det underrepresenterte kjønn skal tre inn
”hvis det er mulig”. Reservasjonen er nødvendig fordi val av medlemer til blant anna
formannskap skjer på grunnlag av lovfastsett krav om gjennomgåande representasjon. Det
vil derfor kunne oppstå tilfelle der det ikkje finst nokre medlemer for det underrepresenterte
kjønn frå den aktuelle gruppa som kan erstatte medlemen som går ut.
Føresegnene om representasjon frå begge kjønn gjeld ved nyval av varamedlemer, jf.
kommunelova 7-10 sjette ledd.
Eit nyval etter § 7-10 fjerde ledd skjer ved atpartiet eller gruppa som treng nytt medlem blir
einige og foreslår kven som skal veljast. Kommunestyret blir informert om kven det er, og vel
den aktuelle kandidaten så fremt kandidaten er valbar. Det er ikkje eit fleirtalsval, og det er
dermed ikkje høve for eit fleirtal av kommunestyret å velje nokon annan enn den personen
som partiet eller gruppa har foreslått.
Ved nyval rykker den nye medlemen inn på den ledige plassen, og det same gjeld også for
nyvalde varamedlemer. Dersom det skal veljast varamedlem for å "erstatte" varamedlemen
på andre plass av ei liste påfem varamedlemer, så går vedkomande inn som andre
varamedlem sidan dette er den ledige plassen. Det er også mogleg å velje at den som er
tredje varamedlem skal rykke opp på den ledige plassen, jf. Prop. 46 L (2018–2019) side 117
flg.

9.4 Suppleringsval
Dersom eit parti eller gruppe si liste med varamedlemer til formannskapet eller eit anna
folkevald organ viser seg å vere for kort, opnar § 7-10 sjette ledd for at det er mogleg å
supplere denne lista med nye varamedlemer. Medlemene vert valde på same måte som ved
nyval, og dei nye medlemene skal plasserast nedst på lista over varamedlemer.

10. Verknader av at eit organ som ikkje er lovleg samansett gjer
vedtak
Spørsmålet om eit folkevalt organ er samansett i samsvar med reglane om kjønnsbalanse,
vald på ein ulovleg måte eller at organet har ein medlem som ikkje er valbar og kva følgjer
denne eventuelle feilen kan få for dei vedtaka organet har gjort, kan dukke opp i to
samanhengar. For det førstekan det vere sett fram krav om lovlegkontroll etter
kommunelova § 27-1. For det andre kan det vere klaga på eit vedtak etter føresegnene i
forvaltningslova kapittel VI.
Departementet meiner at feil med omsyn til samansetninga eller valet, ikkje automatiskfører
til at alle dei vedtaka organet har gjort blir ugyldige. Ein må gjere ei konkret vurdering av
kvart einskild vedtak. Dersom det er grunn til å rekne med at ei feilaktig samansetning av
utvalet ikkje har hatt noko å seie for innhaldet i vedtaket, vil det likevel kunne vere gyldig, jf.
prinsippet i forvaltningslova § 41.
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11. Møteoffentlegheit i folkevalde organ
Kommunelova § 11-2 første ledd presiserer at folkevalde organ, i tillegg til å gjere vedtak,
skal handsame sakene sine i møte. Departementet vil understreke at også handsaming og
drøfting av sakene skal skje i formelle møte. Eit samkome i eit folkevald organ vil vere eit
”møte” når det er fastsett på førehand at medlemene skal tre saman som folkevalt organ for
å forhandle, drøfte, gjere vedtak eller på annan måte handsame saker og spørsmål som det
etter lov, forskrift eller delegert avgjerdsmakt har som oppgåve å handsame.
I § 11-5 første ledd er prinsippet om møteoffentlegheit slått fast. Føresegna framhevar at
prinsippet om møteoffentlegheit er ei føresegn som gjev ålmentarettar, og inneber at alle
som ønsker det, har rett til å vere til stades på møte i folkevalde organ. Dette er likevel så
lenge ikkje organet med heimel i lov har vedteke noko anna.
Lukking av møte skal skje med heimel i § 11-5 andre til fjerde ledd. Avgjerda om lukking av
eit møte må gjerast av heile organet, og ikkje berre av møteleiaren. Organet eller
møteleiaren kan avgjere at drøftinga om lukking eller ikkje, skal vere lukka, men røystinga
skal alltid haldast for opne dører. Ein presis heimel for ei eventuell lukking skal stå i
møteboka, jf. føresegna om møtebok i § 11-4.
Kommunale organ har i nokre høve ei plikt til å lukke møte, og dette står i § 11-5 andre ledd.
Når organet skal handsame opplysningar som er underlagde teieplikt i lov, for eksempel etter
forvaltningslova § 13, plikter organet å lukke møtet. Det same gjeld når eit folkevald organ
skal handsame ei sak som gjeld tenestlege tilhøve til ein arbeidstakar. Uttrykket ”tjenstlige
forhold” i lovaomfattar saker om tilsetjing, oppseiing, lønnsvilkår, permisjonar osv. Saker av
meir overordna, generell og arbeidsgivarpolitisk karakter vil derimot falle utanfor denne
føresegna. Slike saker kan for eksempel vere generelle saker om lønnspolitikken i
kommunen, organisasjonsmessige tilhøve eller rutinar om sakshandsaminga.
I motsetnad til lukkingsgrunnlaga i § 11-5 andre ledd, er detto ”kan-føresegn” om lukking i
§ 11-5 tredje ledd bokstav a og b. Etter bokstav a kan organet lukke eit møte dersom
omsynet til personvern krev at møtet vert lukka. Det inneber at organet ikkje plikter å lukke
møtetsjølv om omsynet til personvern krev det, men det har rettsleg høve til å gjere det.
Døme på opplysningar som kan danne grunnlag for å lukke møtet etter denne føresegna, er
opplysningar som det ikkje er knytt teieplikt til, men som likevel er av personleg og sensitiv
karakter, slik at personen som opplysningane gjeld, bør skjermast mot at dei blir offentleg
kjende.
Også tungtvegande offentlege interesser kan gjegrunnlag for å lukke eit møte, jf. § 11-5
tredje ledd bokstav b. Det er to vilkår som må vere oppfylte. For det første må tungtvegande
offentlege omsyn tilseie lukking. For det andre må det i offentleglova vere ein heimel om
unntak frå innsyn dersom opplysningane hadde stått i eit dokument. Det folkevalde organet
må altså finne at begge vilkåra er oppfylte, før det kan vedta å lukke møtet.
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I vilkåret som omhandlar offentleglova ligg det at organet, dersom det kjem til at
tungtvegande offentlege interesser tilseier lukking, må identifisere kva for ein heimel i
offentleglova som gjer at vilkåret er oppfylt. Her vil dei mest aktuelle heimlane vere dei som
er gjevne av omsyn til offentlege interesser. Som særleg praktiske unntaksgrunnlag i
offentleglova kan det peikast på § 23 (omsynet til dei økonomiske interessene det offentlege
har i forhandlingar), § 18 (omsynet til partsinteressa det offentlege har i sivile søksmål) og §
24 (omsynet til gjennomføringa av lovpålagde kontroll- eller reguleringstiltak).
Det er særskilde føresegner om møteoffentlegheit for kommuneråd i kommunelova § 11-5
fjerde ledd. Møta i kommunerådet er i utgangspunktet lukka, men rådet kan sjølv avgjere om
møta deira skal vere opne. Til liks med andre folkevalde organ er kommunerådet pålagt å
lukke møtet når det ligg føre teieplikt fastsett ved lov, eller når det skal handsame ei sak som
gjeld tenestlege tilhøve hos ein arbeidstakar.
Det er ikkje eigne reglar om teieplikt om drøftingar i lukka møte. Om ei sak blir handsama for
stengde dører etter kommunelova § 11-5, har medlemene berre teieplikt om dei
opplysningane som er underlagd teieplikt etter lov. Eit folkevald organ har ikkje høve til å
pålegge medlemene ei generell teieplikt om opplysningar som er unnateke offentlegheit eller
drøfta i eit lukka møte.

12. Val og konstituering av nytt kommunestyre ved samanslåing av
kommunar
Frå 1. januar 2020 slås mange kommunar saman. Samstundes vert 13 fylkeskommunar slått
saman til seks nye fylkeskommunar. I desse kommunane og fylkeskommunane skal valet
hausten 2019 gjennomførast som om grenseendringane allereie er gjennomført, jf. forskrifter
om gjennomføring av kommunestyrevalet og fylkestingsvalet i 2019.
Inndelingslova § 27 første ledd seier:
"Når det er gjennomført val til kommunestyre eller fylkesting i løpet av september
månad året før ei samanslåing eller deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, blir
sett i verk, skal det nyvalte kommunestyret eller fylkestinget kallast saman til
konstituerande møte innan utgangen av oktober månad."
Det inneber at kommunestyret og fylkestinget i samanslåtte kommunar og fylkeskommunar
blir konstituert før samanslåinga trer i kraft. Om det konstituerande møtet seier
inndelingslova § 27 vidare at:
”Leiaren av fellesnemnda kallar saman og leier møtet inntil ny ordførar er valt. Elles
gjeld reglane i kommunelova § 7-1 første til fjerde ledd om konstituerande møte o.a. i
kommunestyre og fylkesting.”
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Reglane om det konstituerande møtet gjeld altså på same måte i det konstituerande
kommunestyre- og fylkestingsmøtet i kommunar og fylkeskommunar som vert slått saman frå
2020.
Funksjonsperioden for fellesnemnda er over når det nye kommunestyret er konstituert, jf.
inndelingslova § 26 åttande ledd. Inndelingslova § 27 andre ledd fastset at
funksjonsperioden for kommunestyra i dei kommunane som skal slåast saman:
”varer inntil tidspunktet for iverksetjing av samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3
andre ledd bokstav b. Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er
nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane.”
Tidspunktet for ikraftsetjing av samanslåingane er ved nyttår, så dei eksisterande
kommunane held fram som einingar ut 2019. Kommunestyra si myndigheit i denne perioden
er likevel avgrensa til å vere ansvarleg for nødvendig drift og avslutning av eininga (dei
gamle kommunane), sjå også punkt 2.4.
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SAKSPROTOKOLL - VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 20192023
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 99/19
Behandling:
Ordfører redegjorde for at formannskapet ville bli valgt ved forholdsvalg jf. kommuneloven §§ 74 og 7-5 og at avstemningen skulle være skriftlig. Stemmesedler var utlagt på representantenes
bord. De ulike listeforslagsstillerne fremmet sine listeforslag.
L. Andersen (Ap) fremmet forslag på vegne av Arbeiderpartiet.
Midtun (FrP) fremmet forslag på vegne av Fremskrittspartiet.
Grindhaug (KrF) fremmet forslag på vegne av Kristelig folkeparti.
Grønningen (Sp) fremmet forslag på vegne av Senterpartiet.
Hansen (SV) fremmet forslag på vegne av SV- Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet De
Grønne.
Gaard (H) fremmet forslag på vegne av Høyre.
Thorheim (KL) fremmet forslag på vegne av Karmøylista.

Tellekorpset mottok stemmesedlene.
45 stemmer mottatt.
Listeforslaget til Arbeiderpartiet fikk 12 stemmer og fikk dermed 3 faste representanter og 5
vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Fremskrittspartiet fikk 6 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Kristelig Folkeparti fikk 4 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Senterpartiet fikk 4 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i formannskapet.
Felles listeforslag fra SV – Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fikk 4 stemmer og
fikk dermed 1 fast representant og 3 vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Høyre fikk 11 stemmer og fikk dermed 3 fast representant og 5
vararepresentanter i formannskapet.
Listeforslaget til Karmøylista fikk 4 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i formannskapet.
Ingen stemte blankt.

Vedtak:
MEDLEMMER
Jarle Nilsen (Ap)

VARAMEDLEMMER
1. Siv J. Storesund

Svanhild Irene Lygre Andersen (Ap)
Veronika B. Brekke Jakobsen (Ap)

2. Robin Hult
3. Inger Elise Netland Kolstø
4. Stine Karin Bjelland
5. John K. Holvik

Rune Midtun (FrP)

1. Einar Roald Endresen
2. Veronica Helen Ørpetvedt
3. Bente Tjøsvoll

Alf Magne Grindhaug (KrF)

1. May Synnøve Rygh
2. Johnny Stangeland
3. Mads Pedersen

Tor Asle Grønningen (Sp)

1. Wenche Lindtner
2. Jens Inge Ve
3. Ragnar Vikshåland

Odd Magne Hansen (SV)

1. Marianne Sol Levinsen (SV)
2. Nils W. Krog (MDG)
3. Niklas P. Grindvold (MDG)

Tor Kristian Gaard (H)
Randi Wisnæs (H)
Jan Birger Medhaug (H)

1. Ole Kristian Nilsen
2. Geir H. Skorpe
3. Roald Alsaker
4. Kåre Hatløy
5. Aase Simonsen

Helge Thorheim (KL)

1. Susan Elin Borg
2. Lillian Levik Løndalen
3. Per Magnus Mannes

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5827

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023

Forslag til vedtak:

21.10.2019

SAKSFRAMSTILLING

Valg av ordfører skal skje i kommunestyrets konstituerende møte, jf. kommunelovens § 7-1 tredje
ledd. Ordfører velges blant formannskapets medlemmer, og valget foretas for hele valgperioden, jf.
kommunelovens § 6-2 første og andre ledd.

SAKSPROTOKOLL - VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 100/19
Behandling:
Grindhaug (KrF) foreslo følgende på vegne av samarbeidspartiene Ap, Frp, Krf, SP og V:
Jarle Nilsen fra Arbeiderpartiet foreslås som ordfører for Karmøy kommune i kommunestyreperioden 20192023.
Medhaug (H) foreslo følgende på vegne av H:
Tor Kristian Gaard fra Høyre foreslås som ordfører for Karmøy kommune i kommunestyreperioden 20192023.
Borg (KL) foreslo på vegne av Karmøylista:
Helge Thorheim fra Karmøylista foreslås som ordfører for Karmøy kommune i kommunestyreperioden 20192023.
Forslaget fremsatt av Borg (KL) fikk 6 stemmer og falt (KL 6).
Forslaget fremsatt av Medhaug (H) fikk 9 stemmer og falt (H 9).
Forslaget fremsatt av Grindhaug (KrF) ble vedtatt med 30 stemmer (AP 10, FrP 6, KrF 5, Sp 4,
MDG 2, SV 2, V 1).
Ingen av representantene stemte blankt.

Vedtak:
Jarle Nilsen velges som ordfører i Karmøy kommune for kommunestyreperioden 2019-2023.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5824

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023

Forslag til vedtak:

21.10.2019

SAKSFRAMSTILLING

Valg av varaordfører skal skje i kommunestyrets konstituerende møte, jf. kommunelovens § 7-1
tredje ledd. Varaordfører velges blant formannskapets medlemmer, og valget foretas for hele
valgperioden, jf. kommunelovens § 6-2 første og andre ledd.

SAKSPROTOKOLL - VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 20192023
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 101/19
Behandling:
L. Andersen (Ap) foreslo følgende på vegne samarbeidspartiene Ap, Frp, Krf, SP, og V:
Alf Magne Grindhaug fra Krf foreslås som varaordfører i Karmøy kommune for kommunestyreperioden
2019-2023.
Borg (KL) foreslo følgende på vegne av Karmøylista:
Helge Thorheim fra Karmøylista foreslås som varaordfører i Karmøy kommune for kommunestyreperioden
2019-2023.
Forslaget fremsatt av Borg (KL) fikk 15 stemmer og falt (H 9, KL 6).
Forslaget fremsatt av Andersen (Ap) ble vedtatt med 30 stemmer (AP 10, FrP 6, KrF 5, Sp 4, MDG
2, SV 2, V 1).
Ingen av representantene stemte blankt.

Vedtak:
Alf Magne Grindhaug velges som varaordfører i Karmøy kommune for kommunestyreperioden
2019-2023.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5828

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023

Forslag til vedtak:
MEDLEMMER:

LEDER:
NESTLEDER:

VARAMEDLEMMER:

SAKSFRAMSTILLING

Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, jf kommuneloven § 7-1 (3). Leder av
kontrollutvalget kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordfører jf. §
23-1 (2). I ny kommunelov er kravet til antall medlemmer i kontrollutvalget økt fra tre til fem
medlemmer. Kontrollutvalget i Karmøy har i perioden 2015-2019 hatt 7 medlemmer.

§ 23-1. Kontrollutvalget
Kommunestyret og fylkestinget1 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. 2
Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets
medlemmer.
Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører2
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg3
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ4 med beslutningsmyndighet. Medlemmer og
varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd5
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité6
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 råd7 eller et kommunalt oppgavefellesskap.8
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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Jf. § 5-3.
2 Jf. kap. 6.
3 Jf. § 5-6.
4 Jf. § 5-1.
5 Jf. kap. 10.
6 Jf. kap. 18.
7 Jf. § 5-9.
8 Jf. kap. 19.

SAKSPROTOKOLL - VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN
2019-2023
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 102/19
Behandling:
Nilsen (Ap) orienterte om at valg av kontrollutvalg skulle skje ved avtalevalg med mindre noen
av representantene krevde forholdsvalg jf. kommuneloven § 7-7 jf. § 7-4. Partiene har kommet
frem til en enighet som tilfredsstiller lovens krav om kjønnsbalanse i organet.
Nilsen (Ap) gjennomgikk avstemmingsprosedyren som var som følger:
Faste medlemmer velges først. Deretter velges varamedlemmene og til sist foretar man valg av
leder og nestleder.
Innstillingens forslag til faste medlemmer av kontrollutvalget for kommunestyreperioden 20192023 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til varamedlemmer av kontrollutvalget for kommunestyreperioden 20192023 enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende som leder av kontrollutvalget for kommunestyreperioden 20192023:
Tor Inge Melhus (KL)

Forslaget fra Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende som nestleder av kontrollutvalget for kommunestyreperioden 20192023:
Linn Utseth (H)
Forslaget fra Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
MEDLEMMER:
Thor Otto Lohne (Ap)

VARAMEDLEMMER:
1. Kurt O. Bjørnnes (Ap)
2. Rhonda Helen Nes Lothe (Ap)

Bjørn Hundhammer(FrP)

1. Hans Christian Arnøy (FrP)
2. Elvira Kristin Svendsen (FrP)

Torunn Tvedt (KrF)

1. Kåre Bakkevold (KrF)
2. Norunn Byrknes (KrF)

Ørjan Fjellkårstad (Sp)

1. Solrun Gjerdevik (V)
2. Karl Magnus Kirkhus (Sp)

Elisabeth Kalstø (MDG)

1. Maria Kalstø (MDG)
2. Jon Espeset (MDG)

Linn Utseth (H)

1. Ernst Vikingstad (H)
2. Sigrid-Anne Havn Varne (H)

Tor Inge Melhus (KL)

1. Geir Sigurd Ådland (KL)
2. Bård Austbø (KL)

LEDER:
NESTLEDER:

Tor Inge Melhus (KL)
Linn Utseth (H)

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5755

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

UNGDOMSRÅD 2019-2020 - REGLEMENT

Rådmannens forslag til vedtak:
 Kommunestyret vedtar vedlagte reglement for Ungdomsrådet i Karmøy kommune.
 Reglementet evalueres årlig.

SAKSFRAMSTILLING

Ungdomsrådet ble vedtatt opprettet av kommunestyret den 11.12.2017, saksnr. 114/17. Vedtekter
for ungdomsrådet ble vedtatt av kommunestyret den 05.02.2018, saksnr. 6/18. Ungdomsrådet
vedtok vedtektene i konstituerende møte 04.10.2018.
Av kommuneloven § 5-12 følger det at kommunen er forpliktet til å opprette et ungdomsråd. Videre
medfører krav i lov og forskrift visse endringer i gjeldende vedtekter. Evaluering fra ungdomsrådet
2018-2019 viser også til behov for endringer. Forslag til endringer vil bli gjengitt i det følgende.
Utover endringene som blir nevnt legges det i all hovedsak opp til en videreføring av gjeldende
reglement for ungdomsråd i Karmøy.
I ny kommunelov § 5-13 forutsettes det at alle folkevalgte organer skal ha et eget reglement hvor
det fremgår hva som er organets virkeområde, eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperiode og andre
sentrale bestemmelser om organets virksomhet. Det er fra rådmannens side ønskelig at
reglementene for alle de folkevalgte organene utarbeides med en tilnærmet lik utforming, men med
et innhold tilpasset det aktuelle organet.
Ved revideringen av vedtektene for ungdomsrådet er det derfor lagt opp til at man utarbeider et
reglement for ungdomsrådet. Endringene som er foretatt i reglementet baserer seg i stor grad på
tilbakemelding fra ungdomsrådet fra møtet 11.04.2019 hvor vedtektene ble revidert og erfaringer
fra ungdomsrådet 2018-2019.

Av ny kommunelov fremgår det klart at det er kommuynestyret selv som skal velge representantene
til ungdomsrådet. Adgang til å delgere dette til elevrådet ved de ulike skolene er det således ikke
adgang til. Videre kan det ikke velges representanter som er eldre enn 19 år det året de blir valgt inn
i ungdomsrådet. Dette er dermed en nødvendig endring i revisjonsarbeidet.
Ungdomsrådet skulle etter møtekalenderen ha møte 02.09.2019. Det viste seg imidlertid å bli for
kort tid etter sommerferien til at de ulike skolene kunne rapportere inn forslag til representanter til
dette møtet. Møtet utgikk således. Ettersom ny kommunelov fastsetter klart at det er kommunestyret
som velger medlemmene i rådet og det i år var kommune- og fylkestingsvalg som medførte
ressursmessige begrensninger utsatte man valg og konstitering av nytt ungdomsråd til etter
konstituerende møte i kommunestyret. Dermed har heller ikke ungdomsrådet fått forelagt det nye
reglementet for ungdomsrådet. Endringene i reglementet tar imidlertid for seg de evalueringene
ungdosmrådet foretok seg i sitt møte 11.04.2019.
Rådmannen anser at det er viktig at man får på plass ungdomsrådet og at man i samråd med
ungdomsrådet evaluerer reglementet hvert år. Det er viktig at rådet blir et aktivt påvirkningsorgan
på ungdommenes premisser. Konstituerende møte i ungdomsrådet er satt til 29.10.2019
For å forhindre at det medgår undøvendig tid før skolene kan komme med forslag til representanter
til ungdomsrådet anser rådmann det for hensiktsmessig at funksjonstiden settes fra januar til januar
og at nyvalg foretas hvert år i januar. Dette gjøres også for å sikre mer kontinuitet i ungdomsrådet.
Dette er blant annet en ordning som Tysvær kommune og deres ungdomsråd (TUR) praktiserer.
Representantene som velges i år vil derfor ha funksjonstid til janaur 2021.
En av de større endringene som er foreslått er å redusere antallet representanter i ungdomsrådet.
Ungdomsrådet likestilles med de øvirge rådene (eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne) som har 7 representanter. Erfaringen fra ungdomsrådet 2018-2019 tilsier også at det
bør søkes å redusere antallet representanter. Færre representanter lette muligheten for oppfølging
med representantene. Det vises også til at ved færre representanter vil trolig forpliktelsen og
eierskapet til rådet styrkes.
Ungdomsrådet 2018-2019 hadde 17 faste representanter pluss lærling. Dette tilsa to representanter
fra hver skole. Det foreslås nå redusert til en fast representant fra hver skole pluss lærling. Dette
utgjør dermed et ungdomsråd på 10 representanter.
Det varierer med hvor mange representanter ungdomsrådet i ulike kommuner har. Det er imidlertid
viktig å merke seg at ungdomsrådet er et talerør og påvirkningsorgan for ungdom i hele kommunen
og ikke for de enkelte skolene.

I oversikten over representerte skoler foreslås ABR videregående skole utgått. Rektor ved ABR
videregående skole har blitt kontaktet og det er enighet om at det anses lite hensiktsmessig at skolen
inntas i ungdomsrådet da det er få og ingen elever som kan velges ut i fra det lovbestemte
alderskriteriet.
Endring i godtgjørelsesreglementet ble vedtatt i kommunestyret 01.07.2019 og skal stadfestes i det
konstituerende møtet 21.10.2019. Som følger av likestillingen mellom rådene bør også dette
gjenspeiles i godtgjørelsen til rådenes representanter. Derfor ble det også vedtatt en lik sats
pålydende kroner 500, mot 250 som var gjeldende godtgjørelse for ungdomsrådet i 2018-2019.

Møtefrekvensen foreslås også økt. Dette anses som et nødvendig tiltak for å sikre reell
påvirkningsmulighet for rådet. Det er avgjørende at rådet får saker til behandling i god tid før det
skal til videre behandling i øvrige råd. Da må antall møter muliggjøre at saker som skal behandles
politisk kan forelegges ungdomsrådet for uttalelse. Dette er også et tiltak for å likestille
ungdomsrådet med de øvrige rådene i kommunen.

Rådmannens konklusjon:
Kommunestyret vedtar reglementet for ungdomsrådet i Karmøy. Reglementet evalueres årlig i
samråd med ungdomsrådet. Ved behov for endringer fremlegges reglementet for kommunestyret
for endelig vedtakelse.

Rådmannen i Karmøy, 01.10.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Reglement for ungdomsrådet i Karmøy kommune datert xx.xx.xxxx
Vedtekter for ungdomsrådet i Karmøy – vedtatt i kommunestyret 05.02.2018
Årsmelding 2018-2019 - Ungdomsrådet

Arkivkode
033

Arkivsaksnr./Løpenr.
17/4278 55949/18

Dato
08.10.2018

REFERAT- KONSTITUERENDE MØTE –
UNGDOMSRÅD I KARMØY
Tid/sted: Torsdag 4. oktober 2018 kl. 15.00 – 17.00 på Karmøy rådhus, kommunestyresalen.
Til stede:
Eirik Vedøy Abrahamsen
Tom Ruben Wisnæs
Haakon Solberg
Hanne Frøyland-Jensen
Tine Rognaldsen Pedersen
Irene Sandvik Quale
Amalie Stene Hauge Rognaldsen
Ellida Gaard
Johannes Svendsen
Ingrid Bentsen
Oskar Sæle
Lena Langåker Andreassen
Brage Magnus Fiskå
Hedda Aarhus
Jan Olav Isaksen Pettersen

Åkra ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Kopervik videregående skole
Vormedal ungdomsskole

Bø ungdomsskole
Skudenes ungdomsskole

Kristen videregående skole Haugaland
Stangeland ungdomsskole

Andre til stede:
Ordfører Jarle Nilsen. Fra oppvekst- og kulturetaten møtte Elisabeth Aarekol og Bjørn Andersen.

SAKSLISTE
Sak 1/18

Ordfører satte møtet og orienterte om:
konstituerende møte, hvordan fungerer et råd, tilsvarende råd i kommunen, reell
innflytelse/påvirkning, hva er aktuelle saker for ungdomsråd, politiske organ,
voteringsmåter, budsjett mm.
Ordfører definerte også en del politiske begrep for ungdommene, som var i
kommunestyresalen, de fleste for første gang.

Sak 2/18

Presentasjon av ungdomsrådets medlemmer
Medlemmene/varamedlemmene som var til stede presenterte seg;
navn, alder, skole, interesser og forventninger til ungdomsråd.

Sak 3/18

Valg av leder og nestleder til ungdomsråd i Karmøy
Behandling:
Leder ble valgt med 7 av 10 stemmeberettigede stemmer.
Valg av nestleder ble uavgjort: 5 / 5. Nestleder ble valgt ved trekning.
Vedtak:
Som leder velges:
Jan Olav Isaksen Pettersen (Stangeland Ungdomsskole)
Som nestleder velges: Hedda Aarhus (Kristen Videregående Skole, Haugalandet)

Sak 4/18

Vedtekter for ungdomsrådet i Karmøy
Behandling:
Ordfører gjennomgikk vedtekter for ungdomsrådet i Karmøy vedtatt av kommunestyret
05.02.2018.
Vedtak:
Vedtektene enstemmig vedtatt.

Sak 5/18:

Hva vil vi i ungdomsrådet, interesseområder, politiske saker?
Behandling:
Flere aktuelle saker ble nevnt av representantene i ungdomsrådet og ordføreren.
Ordfører ba representantene i ungdomsrådet om å tenke over denne saken til neste møte.
Vedtak:
Saken behandles i neste møte; 5. november.

Sak 6/18:

Møteplan 2018 - 2019
Behandling:
Ordfører foreslo at kun dato for neste møtet bestemmes, og at forslag til møteplan settes opp
da.
Vedtak:
Neste møte blir mandag 5. november, kl. 12.00 - 14.00.
Elisabeth Aarekol sender innkalling på mail til alle representanter.

Karmøy kommune, 04.10.2018

Elisabeth Aarekol
referent
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Arkivkode
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Arkivsaksnr./Løpenr.
17/ 4278 61078/ 18

Dato
09.11.2018

PROTOKOLL –
UNGDOMSRÅD I KARMØY
Tid/sted: Mandag 5. november 2018kl. 12.00 – 14.15på Karmøy rådhus, kommunestyresalen.
Til stede:
Eirik Vedøy Abrahamsen
Tom Ruben Wisnæs
Haakon Solberg
Julia Langåker
Hanne Frøyland -Jensen
Tine Rognaldsen Pedersen
Kathrine Hjellset
Irene Sandvik Quale
Ellida Gaard
Sindre Langelandsvik
Ingrid Bentsen
Oscar Sæle
Ann Emelie Haugeberg
John Marius Nymark
Hedda Aarhus (nestleder)
Jan Olav Isaksen (leder)
Hanne Hystad Klüver

Åkra ungdomsskole
Åkra ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Kopervik videregående skole
Vormedal ungdomsskole
Vormedal ungdomsskole
Vormedal ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Skudenes ungdomsskole
Skudenes ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Åkrehamn videregående skole
Kristen videregående skole Haugaland
Stangeland ungdomsskole
Stangeland ungdomsskole

Andre til stede:
Ordfører Jarle Nilsen åpnet møtet.
Fra oppvekst - og kulturetaten møtte Elisabeth Aarekol .
Referent: Lene Yvonne Kvilhaug, formannskapssekretær.
Innkalling og saksliste godkjent.
Sakeneble behandlet i denne rekkefølgen: 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 12/18, 13/18 (pause midt i
behandling), 11/18, fortsettelse sak 13/18 (pga. orientering i sak 11/18),14/18, 15/18, 17/18.

Sak 16/18 ble utsatt til neste møte 21. januar 2019.
SAKSLISTE
Sak 7/18

Godkjenning av protokoll fra konstituerende møte 04.10.2018
Protokoll enstemmig vedtatt.

Sak 8/18

Presentasjonav ungdomsrådets medlemmer
Medlemmer/varamedlemmer som var til stede presenterer seg med navn, alder,
skole osv.

Sak 9/18

Hvordan finne frem til politiske saker
Formannskapssekretærengjennomgikk kortfattet hvor man finner de politiske
sakspapirene samt møtekalenderen på kommunen sine nettsider:
www.karmoy.kommune.no . Det ble også vist til kommunestyre - og
fylkestingsvalget 2019og foreslått at ungdomsrådet engasjerer seg i saken om å få
flere unge til å engasjereseg i lokalpolitikken – både ved å stille til valg, men også til
å medvirke til økt valgdeltagelse.

Sak 10/18

Møteplan 2019
Forslag til vedtak:
Møtene i ungdomsrådet avvikles på følgende datoer og klokkeslett:
Mandag 21. januar kl. 12.00
Mandag 4. mars kl. 12.00
Torsdag 11. april (Ungdomskonferanse)
Mandag 2. september kl. 12.00(Konstituerende møte)
Møteplan enstemmig vedtatt.

Sak 11/18

Representanter fra Tysvær Ungdomsråd informerer om sitt arbeid .
Representanter fra ungdomsrådet i Tysvær i nformerte om hvordan de jobber, hvilke
saker de engasjerer seg i med mer og gav anledning til å stille spørsmål.

Sak 12/18

Hva vil vi i ungdomsrådet, interesseområder, politiske saker?
Alle medlemmene av ungdomsrådet fortalte kort om hvorfor de var med i
ungdomsrådet og hva deres interessefelt var. Det ble vist til at ungdommene synes
det er spennende å få være med og viste til viktigheten av at ungdom blir hørt.
Saker som ble nevnt var skole, herunder bra skolemiljø, trygg skolevei,
fritidsaktiviteter for alle, en fritid hvor man faktisk har «fri».

Sak 13/18

Sak – «Lærernes makt»
"På norske ungdomsskoler har lærerne i stor grad mye makt over oss elever. På
2

ungdomsskolen går vi 190 dager i året på skolen, dette tilsvarer 570 dager i løpet av
3 år. Totalt vil dette bety at vi er på skolen 3420timer eller 1,5 år.
Lærerne bestemmer mye på skolen, de bestemmer blant annet når vi får bruke
toalettet, når vi kan spise, hvor vi skal være, om vi skal sitte eller stå osv... dette er
ting som for så vidt er nødvendig for at skolene skal fungere. Men det er de lærerne
som misbruker denne makten, de som gir anmerkning for at vi glemmer en blyant
eller ikk e lar elevene gå på toalettet, de lærerne som har en dårlig dag og som da tar
det ut over oss elever. For oss elever er det ikke mye vi kan gjøre når vi føler oss
urettferdig behandlet enn å gjøre akkurat det vi får beskjed om, er det slik norske
skoler skal være? Skal vi ungdomsskole elever bare finne oss i at vi til tider blir
urettferdig behandlet av lærerne?
På skolen Stangeland ungdomsskole har det kommet i bruk et nytt informerings program for foresatte hvor foreldre får melding fra en app når vi har gjort noe vi
ikke skal gjøre. Hver gang vi får anmerkning får foresatte push -varsel fra appen om
dette. Selv foretrekker jeg å fortelle om anmerkningen selv slik at mine foresatte ser
at jeg er ærlig. Hvor ble det av skryt eller ros fo r det positive vi gjør?
Jegsyns at reglene for lærerne burde vært strengere. Det blir for dumt at en
anmerkning en elev fikk for å glemme en blyant avgjør om eleven kan komme inn
på skolen h*n vil gå på.
Jegsier ikke at dette er tilfellet for alle lærere for det er mange kjekke og rettferdige
lærere også, men ikke nok.
Jan Olav Pettersen.»
Behandling:
Hanne Frøyland -Jensenforeslo forslag til vedtak:
Ungdomsrådetønskerklareretningslinjer for bruk av anmerkning.

Ungdomsr ådet behandlet saken. Det var tydelig at saken engasjerteog at det var en
problematikk som flere kjente seg igjen i.
Frøyland -Jensensforslag enstemmig vedtatt oversendt hovedutvalg oppvekst og
kultur.

Sak 14/18

Kommunikasjonskanaler
Det ble enighet om at Facebook var en god kommunikasjonskanal for medlemmene
av ungdomsrådet. Leder, Jan Olav Isaksen, oppretter Facebook-gruppe for rådet.

Sak 15/18

Ungdomskonferansen
Flere kom med innspill til tema for ungdomskonferansen. Det ble enighet om at det
opprettes et utvalg som jobber videre med konferansen. Det opprettes påmelding til
3

utvalget på Ungdomsrådets Facebook-side.

Sak 16/18

Hvordan få ungdom til å engasjereseg og hvordan møter vi dem?
Saken utsatt til neste møte.

Sak 17/18

Eventuelt
Hanne Frøyland Jensenviste til at hun har mottatt flere tilbakemeldinger fra
ungdom som ønsker at det arrangeres flere sosiale arrangementer i kommunen som
er åpne for alle. Det er ønskelig at ungdomsrådet jobber videre med dette.

Karmøy kommune, 05.11.2018

Lene Yvonne Kvilhaug
Referent

4

Arkivkode
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PROTOKOLL – UNGDOMSRÅDET I KARMØY 21. JANUAR 2019

Tid/sted: Mandag 21. januar 2019– 12:00på Karmøy rådhus, kommunestyresalen.

Til stede:
Navn
Eirik Vedøy Abrahamsen
Tom Ruben Wisnæs
Haakon Solberg
Lidia Oosterkamp (varamedlem)
Harald Chau
Hanne Frøyland -Jensen
Tine Rognaldsen
Kathrine Hjellset
Kajsa Kvammen Vikse
Ellida Gaard
Ingrid Bentsen
Oskar Sæle
Andreas Tjøsvoll
John Marius Nymark (varamedlem)
Jan Olav Isaksen Pettersen
Hanne Hystad Klüver

Skole
Åkra ungdomsskole
Åkra ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Kopervik videregående skole
Kopervik videregående skole
Vormedal ungdomsskole
Vormedal ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Skudenes ungdomsskole
Skudenes ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Åkrehamn videregående skole
Stangeland ungdomsskole
Stangeland ungdomsskole

Andre til stede:
Fra oppvekst - og kulturetaten: Elisabeth Aarekol.
Referent: Fung. Formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug
Sak 3/19 ble behandlet før sak 2/19. Det var pause mellom sak 4/19 og 5/19.
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 1/19

Godkjenning av protokoll fra møte 5. november 2018
Protokoll enstemmig vedtatt.

Dato
04.02.20
19

Sak 3/19

Informasjon av skolesjef Lars Inge Svalland
Skolesjefeninformerte kort om elevundersøkelsen og det videre arbeidet
vedrørende retningslinjer for bruk av anmerkninger i Karmøyskolen. Skolesjefen
informerte videre om at om det pågående arbeidet med sak om motivasjon og
mestring som er en vidt planarbeid hvor man ser på arbeidsmåter, arbeidsmetoder
og hvordan man skal gjøre undervisningen spennende – her er det også tatt inn et
punkt om lekser og anmerkninger som ungdomskolene skal sette fokus på
fremover.

Sak 2/19

Informasjon om Un gdata og forebyggende arbeid i ungdomskolen v/Siri Merete
Alfheim, SLT og folkehelsekoordinatorønsker i Karmøy kommune.
SLT og folkehelsekoordinator Siri Merete Alfheim informerte om Ungdata undersøkelsen og ba om at ungdomsrådet tok dette tilbake til elevrådet med
oppfordring om at alle svarer på undersøkelsen og ikke minst svarer ærlig.
Ungdomsrådet gav tilbakemelding om at premiering i form av pizzakveld eller kino
for hele klassen kunne brukes som motivering slik at flere svarer på undersøkelsen.
Når funnen fra undersøkelsen foreligger kan Alfheim komme tilbake for å
presentere disse og så kan ungdomsrådet bidra til å spre informasjon.
Alfheim gikk deretter videre og fort alte om arbeidet med rusmiddelpolitisk
handlingsplan hvor hun ønsket innspill fra ungdommer. Konkret ønsket hun at 6-8
personer fra ungdomsrådet kunne bidra inn i en fokusgruppe som skal bidra inn i
arbeidet med en rusmiddelpolitisk handlingsplan. 11 representanter fra
ungdomsrådet meldte interesse for å delta i en slik fokusgruppe.

Sak 4/19

Informasjon om ungdommens fylkesting og agendakonferansen v/ leder Jan Olav I.
Pettersen
Leder av ungdomsrådet informerte kort om agendakonferansen. Han informerte
også om at fredag 1. februar skal han sammen med andre representanter fra
ungdommens fylkesting reise til Oslo for å besøkeblant annet Stortinget.
PAUSE

Sak 5/19

Ungdomskonferansen 2019
Jan Olav I. Pettersen foreslo Hanne Frøyland -Jensensom leder for konferansearbeidet.
Hanne Frøyland -Jensenble enstemmig vedtatt som leder for dette arbeidet.
Det ble satt ned en komité som skal jobbe videre med planleggingen av
ungdomskonferansen. Komitén består av:
2

Hanne Frøyland -Jensen(leder)
Harald Chau
Hanne Hystad Klüver
John Marius Nymark
Jan Olav I. Pettersen
Ungdomsrådet var klare på at kosthold, psykisk og fysisk helse samt MOT – mot til å leve,
mot til å bry seg og mot til å si nei (relatert til mobbin g og rus) var temaer som komitéen
kunne jobbe videre med.
Det ble foreslått å ha en konsert hvor man inviterer noen kjente artister. Andre navn som ble
nevnt som et eventuelt trekkplaster var Leo Ajkic, Helsesista og Dag Otto Lauritzen.
Det ble vist til at det skal være et gratis arrangement som fanger vidt for aldersgruppen 8.
klasse og oppover.
Komitén gis mandat til å jobbe videre med planleggingen.

Sak 6/19

Eventuelt
Thea Kathrine Johannessenfra Karmøy folkebibliotek informerte kort om sitt arbeid og
ønsket innspill fra ungdomsrådet til hva de kan ha på sitt høstprogram. Det bes om at
ungdomsrådet tenker på dette og gjerne tar med seg dette til neste møte.
For innspill kan også Johannessenkontaktes direkte på thjo1@karmoy.kommune.no
Det ble foreslått å ha neste møte i ungdomsrådet på biblioteket i Kopervik.

Fungerende formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug informerte om den
internasjonale kvinnedagen og komm unens markering av denne i Karmøy kino fredag 8.
mars kl. 18.30.
Det ble også informert om at dersom flere av representantene i ungdomsrådet er interessert i
det pågående arbeidet vedrørende omkjøringsvei Fv. 47 - Åkra sør – Veakrossen vil det være
en orientering i kommunestyremøtet 11. februar kl. 18.00.
Det ble videre diskutert andre temaer som det kan være interessant å høre mer om:
- Frivilligheten i Karmøy – herunder mer informasjon om aktivitetskortet.
- Invitere kommu nepsykolog og/eller kommunens barne- og ungdomspsykiater for å
diskutere tematikk rundt selvtillit og familiepress.

Karmøy kommune, 25.01.2019
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Arkivkode
033

Arkivsaksnr./Løpenr.
17/4278 17015/19

Dato
14.03.2019

PROTOKOLL – UNGDOMSRÅDET I KARMØY 4. MARS 2019

Tid/sted: Mandag 4. mars 2019 – 12:00 på Karmøy Folkebibliotek, Kopervik.

Til stede:
Navn
Eirik Vedøy Abrahamsen
Tom Ruben Wisnæs
Haakon Solberg
Lidia Oosterkamp (varamedlem)
Kajsa Kvammen Vikse
Ellida Gaard
Ingrid Bentsen
Oskar Sæle
Ann Emilie Haugeberg
John Marius Nymark (varamedlem)
Jan Olav Isaksen Pettersen

Skole
Åkra ungdomsskole
Åkra ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Skudenes ungdomsskole
Skudenes ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Åkrehamn videregående skole
Stangeland ungdomsskole

Andre til stede:
Fra oppvekst- og kulturetaten: Elisabeth Aarekol.
Referent: Fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug
Sak 3/19 ble behandlet før sak 2/19. Det var pause mellom sak 4/19 og 5/19.
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 7/19

Godkjenning av protokoll fra møte 21.01.2019
Protokoll enstemmig vedtatt.

Sak 8/19

Besøk av senterungdommen (15 min)
Senterungdommen orienterte kort om seg, og bakgrunnen for hvorfor de inviterte
seg inn. De ønsket tilbakemelding fra Ungdomsrådet om hva som er viktig for
ungdommer i Karmøy. Tilbakemeldingene ønsket de å bruke i forbindelse med
utarbeidelse av Senterpartiets program for valget 2019. .
Ungdomsrådet gav tilbakemelding på kollektivtilbud, psykisk helse m.m.

Sak 9/19

Sosiale medier
- Ønsker ungdomsrådet å disponere kommunens snapchatkonto i en
prøveperiode? (10 min)
Ungdomsrådet synes idéen med snapchat for å nå ungdommer var god.
Videre ønsket ungdomsrådet at kontoen skal disponeres av ungdom selv.
Eirik Vedøy Abrahamsen fra Åkra ungdomsskole påtok seg oppgaven med å
disponere kontoen i en prøveperiode satt til 2 uker. Karmøy kommune har
laget retningslinjer for bruk av snapchatkontoen som brukere må forholde
seg til.

Sak 10/19

Orientering om innspillsrunde ift. Rusmiddelpolitisk handlingsplan
v/Siri Merete Alfheim (10 min)
Alfheim orienterte om den gjennomførte innspillsrunden som er
gjennomført hvor flere av medlemmene i ungdomsrådet deltok.
Resultatene vil bli benyttet i arbeidet med utarbeidelse av rusmiddelpolitisk
handlingsplan.

Sak 11/19

Orientering ift Stangeland skole/Stangelandshallen med åpning for innspill (20
min)
Elisabeth Aarekoll gav en kort orientering om arbeidet med den nye barneskolen –
Stangeland skole/Stangelandshallen – status og utforming.

Sak 12/19

Innspill til Karmøy folkebibliotek vedrørende program for høsten 2019
Thea Kathrine Johannessen ved Karmøy folkebibliotek viste ungdomsrådet ulike
tilbud som er igangsatt ved andre biblioteker i landet, og ba om innspill fra
ungdomsrådet til Karmøy folkebiblioteks program for høsten 2019.

Ungdomsrådet delte seg i grupper og noterte ned ulike tiltak som man så for seg at
kunne være aktuelt. Dette ble gitt til Johannessen.
Sak 13/19

Orientering vedrørende Ungdomskonferansen 2019 v/ leder Hanne FrøylandJensen
Grunnet forfall, orienterte leder, Jan Olav I. Pettersen, om hva komitéen for
2

ungdomskonferansen har konkludert med.
Etter å ha gjennomført flere møter konkluderte komitéen med at de ikke anså det
hensiktsmessig å gjennomføre en slik konferanse da det etter deres mening ikke vil
være mange ungdommer som ønsker å delta på en slik konferanse. De ønsker heller
at pengene benyttes til et formål som kommer flere ungdommer til gode.
I møtet informerte Aarekol om at Vormedal ungdomsskole skal arrangere en kveld
for ungdommer hvor fokuset er psykisk helse. Et enstemmig ungdomsråd vedtok å
innvilge kr 20 000 til dette arrangementet.

Sak 14/19

Eventuelt
1. Leder Jan Olav I. Pettersen informerte om at det er blitt diskutert å
lage til en grafisk profil for ungdomsrådet, hvor man da også
ønsker å lage til hettegensere til alle i ungdomsrådet. Et samstemt
ungdomsråd synes dette var en god idé.
2. Videre informerte leder om at man har sett på mulighet for et samarbeid
med «Absurd Film» om å lage til en promoteringsvideo for ungdomsrådet.
Tanken er da at det innkalles til et møte med Absurd Film og leder i
ungdomsrådet samt representanter fra oppvekst og kultur og
formannskapskontoret for å diskutere denne idéen videre.

Karmøy kommune, 14.03.2019
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Arkivkode
033

Arkivsaksnr./Løpenr.
17/ 4278 24387/ 19

Dato
12.04.2019

PROTOKOLL – UNGDOMSRÅDET I KARMØY 11. APRIL 2019

Tid/sted: Torsdag 11.april 2019kl. 12:00,Kommunestyresalen, Rådhuset Kopervik.

Til stede:
Navn
Eirik Vedøy Abrahamsen
Tom Ruben Wisnæs
Hanne Frøyland -Jensen
Tine Rognaldsen
Kathrine Hjellset
Andreas Tjøsvoll
Hedda Aarhus
Jan Olav Isaksen Pettersen
Aline Sletten

Skole
Åkra ungdomsskole
Åkra ungdomsskole
Kopervik videregående skole
Vormedal ungdomsskole
Vormedal ungdomsskole
Åkrehamn videregående skole
Kristen videregående skole Haugaland
Stangeland Ungdomsskole
Lærling

Andre til stede:
Fra oppvekst - og kulturetaten: Elisabeth Aarekol.
Referent: Fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

SAKSLISTE
Sak 15 /19

Godkjenning av protokoll fra møtet 04.03.2019
Protokollen enstemmig vedtatt.

Sak 16/19

Motivasjon og mestring v/ Kristin Benestvedt
- Kristin Benestvedt informerte om sitt arbeid med tiltakspla n for motivasjon og
mestring hvor man ønsket to representanter fra 8. og 9. klasse med i en
referansegruppe.
To representanter fra ungdomsrådet meldte seg:
Tine Pedersen

Kathrine Hjelleset
Sak 17/19

HFU – Guttetid v/Jorunn Blø Fjell
- Helsesykepleier Jorunn Blø Fjell orienterer om helsestasjonfor ungdom (H FU)
generelt samt tilbudet om egen guttetid og hovedutvalgets ønske om en egen
guttedag. Hun fikk innspill til hvordan man kan nå ut til ungdom med informasjon
om de tilbud og tjenester helsestasjonenhar for ungdom. Ungdomsrådet viste til økt
reklamebruk i form av plakater, bruk av infoskjermer, busskur. Videre ble det vist
til at sosiale medier bør benyttes i større grad, herunder snapchat og instagram. Det
ble også vist til at man bør besøkeskolene jevnlig.

Sak 18/19

ASKI - presentasjon av ulike hettegensermodeller

- Ulike modeller av hettegensre ble fremlagt i møtet. Ungdommene fikk mulighet til
å se og prøve de ulike modellene.

Sak 19/19

Absurd Film – promoteringsfilm for un gdomsrådet
Absurd film presenterte seg og gav innspill til hvordan en eventuell
promoteringsfil m kan gjennomføres. Målgruppe, tema og budsjett ble diskutert.

Ungdomsrådet er svært positive til en slik promoteringsfilm under forutsetning av
at denne kan benyttes i flere år fremover.

Ungdomsrådet avtalte å sette ned et arbeidsmøte 13. mai hvor tema, replikker,
utforming og budsjett gjennomgås. Eventuell filming vil skje etter at
eksamensperioden er over. Forslått dato er 16. juni.

Sak 20/19

Ungdomskonferansen
Detaljer rundt ungdomskonferansen ble gjennomgått. Leder av ungdomsrådet skal
2

holde innledende innlegg. Alle i ungdomsrådet er sterkt anmodet om å delta på
konferansen.

Sak 21/19

Evaluering av året som har gått – Årsmeldi ng 2018/2019
Ungdomsrådet foretok en evaluering av året som har gått. Tilbakemeldingene fra
rådet brukes i årsmeldingen som fremlegges for kommunestyret før sommeren.
Følgende tilbakemelding kom fra rådet:
-

Det bør være flere møter i året for å sikre kontinuitet og en større
p åvirkningsevne for rådet til å komme med innspill til behandlingen av ulike
politiske saker.

-

Møtene bør ikke legges til samme dag og samme tidspunkt hver gang, da
representantene mister mange timer i enkeltfag.

-

Ungdomsrådet ber om at man ser på vedtektene for ungsområdet og
gjennomgår disse, blant annet med sikte på funksjonstiden som er satt til 1
skoleår. Det ble vist til at dette medfører utfordringer knyttet til kontinuitet i
arbeidet. Flere av representantene viste til at har et brennende engasjement for
arbeidet i rådet, og føler at de nå så vidt har begynt, men risikerer å ikke få sitte i
rådet til neste år.

-

Planleggingen av u ngdomskonferansen bør påbegynnes i oppstartsmøtet etter
sommeren. Ungdomsrådet er videre av den oppfatning at man bør se på
konseptet med ungdomskonferanse, hvor det blant annet vises til at et konsept
som gjennomføres i skoletiden på den enkelte skole kan være gunstig for å nå
flest mulig ungdommer.
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Sak 22/19

Eventuelt
Fungerende formannskapssekretær hadde følgende orienteringer:

1. Det er nå kommunens infogruppe som er ansvarlig for kommunens snapchatkonto. Det er derfor ønskelig at ungdomsrådet sender inn bilder/informasjon om
ting som bør legges ut på snapchat-kontoen. Videre ble det informert at
kulturskolen og helsestasjonenvil bli forespurt om å ha ansvar for kontoen i en
kortere periode.

2. Korus Vest, som er de som har or ganisert ungdata -undersøkelsen på vegne av
Karmøy kommune, har sendt forespørsel til kommunen om noen fra ungdomsrådet
kunne vært med å legge frem resultatene fra undersøkelsen for pressen.
Leder for ungdomsrådet har sagt seg villig til dette.

3. Korus Vest har også sagt seg villig til å bidra og bistå i arbeidet med en
promoteringsfilm for ungdomsrådet. Korus Vest inviteres derfor til
planleggingsmøtet 13. mai.

4. Ungdomsrådet gav innspill til SLT og folkehelsekoordinator Siri Merete
Alfheimom at pr emiering ved eksempelvis pizza kunne være en motivasjonsfaktor
for økt deltagelse i ungdata -undersøkelsen. Svarprosenten var svært høy på både
ungdoms - og de videregående skolene. Det er derfor foretatt pizzatrekning på hver
skole.

4

5. 21. mai kl. 10.00i kommunestyresalen vil nøkkeltall fra ungdata -undersøkelsen
fremlegges. Dersom none ønsker å være med på dette kan mail sende til Siri Merete
Alfheim på mail: sma01@karmoy.kommune.no. Ungdomsrådet oppfordres til å
stille med minst en representant.

Karmøy kommune, 12.04.2019
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Vikene
19/294

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

01.07.2019

ÅRSMELDING 2018 - 2019 - UNGDOMSRÅDET

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre tar vedlagte årsmelding for 2018 – 2019 til orientering.

ÅRSMELDING 2018 – 2019 UNGDOMSRÅDET
1.0 Oppstart av ungdomsråd:
Ungdsområdet ble vedtatt opprettet av kommunestyret den 11.12.2017, saksnr. 114/17. Gjeldende
vedtekter ble vedtatt av kommunestyret den 05.02.2018, saksnr. 6/18. Ungdomsrådet vedtok
vedtektene i konstituerende møte 04.10.2018.

For å vekke interessen for et større og inkluderende samfunnsengasjement blant ungdom ble det
besluttet av kommunestyret i møtet 11.12.2017 at det skulle arrangeres en ungdomskonferanse våren
2018. Det ble avholdt ungdomskonferanse i Kopervik 07.06.2018. Ungdomskonferansen hadde
premiering av meningsytringskonkurransen «UngHer», samt innslag fra kjente Haugalendinger.
1.1 Rådets medlemmer:
Medlemmene av ungdomsrådet i Karmøy komune 2018-2019 ble valgt av skolene ved skolestart
høsten 2019. Det har vært i alt 18 faste medlemmer, og 14 varameldemmer. Inkludert i de 18 faste
er 1 lærling som tiltrådte rådet våren 2019.
Følgende medlemmer har blitt valgt:
Faste medlemmer:
Åkra ungdomsskole:
Eirik Vedøy Abrahamsen
Tom Ruben Wisnæs
Danielsen ungdomsskole:
Haakon Solberg
Lidia Oosterkamp
Kopervik videregående skole:
Harald Chau
Hanne Frøyland-Jensen
Vormedal ungdomsskole:
Tine Rognaldsen
Kathrine Hjellset
Bø ungdomsskole:
Kajsa Kvammen Vikse
Ellida Gaard
Skudenes ungdomsskole:
Ingrid Bentsen
Oskar Sæle
Åkrehamn videregående skole:
Andreas Tjøsvoll
Ann Emilie Haugeberg

Kristen Videregående skole Haugaland:
Hedda Aarhus
Stangeland ungdomsskole:
Jan Olav Isaksen Pettersen
Hanne Hystad Klüver
Lærling:
Aline Sletten
Varamedlemmer:
Åkra Ungdomsskole:
Mathilde Bjerk
Tobias Grindhaug
Danielsen ungdomsskole:
David Alsaker

Kopervik videregående skole:
Mona Vikre
Kristian Håland
Vormedal ungdomsskole:
Irene Sandvik Quale
Amalie Stene Hauge Rogaldsen
Bø ungdomsskole:
Una Johannessen
Sindre Langelandsvik
Skudenes ungdomsskole:
Lena Langåker Andreassen
Brage Magnus Fiskå
Åkrehamn videregående skole:
Thea Økland
John Marius Nymark
Kristen Videregående skole Haugaland:
Tonje Bianca Danielsen
Stangeland ungdomsskole:
Ikke oppgitt varameldemmer.

1.2 Møter, møtested og saksantall:
Ungdomsrådet 2018/2019 har hatt 5 møter og en ungdomskonferanse. Konstituerende møte ble
avholdt 04.10.2018, deretter er det blitt avholdt møter på følgende datoer: 05.11.2018, 21.01.2019,
04.03.2019 og 11.04.2019.
Møtene har blitt avholdt i kommmunestyresalen, med unntak av 04.03.2019 hvor møtet fant sted
på Karmøy folkebibliotek. Ungdomskonferansen var et samarbeid mellom Vormedal
ungdomsskole og ungdomsrådet og ble avholdt 11.04 på Vormedal Ungdomsskole.
Rådet har behandlet i alt 38 saker.
1.3 Behandlede saker:
Det har vist seg å være utfordrende å stile saker til ungdomsrådet grunnet manglende
møtehyppighet.
Sakene som har vært behandlet i ungdomsrådet i år har vært mer rettet mot hvordan få ungdom
til å engasjere seg, bruk av ulike kommunkasjonskanaler samt flere orienteringer og planlegging
av ungdomskonferanse. Ungdomsrådet tok imidlertid opp en sak vedrørende
anmerkningssystemet i Karmøyskolen i sitt første ordinære møte 11.05.2018 saknr. 13/18. Saken
ble videresendt til hovedutvalget oppvekst og kultur og ble lagt på referatlisten til møtet
05.12.2018.
Ungdomsrådet i Karmøy har også hatt besøk av Tysvær Ungdomsråd som orienterte om
hvordan ungdomsrådet i Tysvær er organisert. Videre har SLT og folkehelsekoordinatoren
deltatt på flere av møtene for å orientere om sitt arbeid. Flere av medlemmene i ungdomsrådet
har også deltatt i en fokusgruppe i forbindelse med arbeidet med rusmiddelpolitisk
handlingsplan.
Skolesjefen har orientert ungdomsrådet om elevundersøkelsen og arbeidet rundt utarbeidelse av
retningslinjer for bruk av anmerkning i Karmøyskolen (etter innspill fra ungdomsrådet). Det er
også blitt gitt orientering om det kommunale arbeidet knyttet til tiltaksplan for motivasjon og
mestring på ungdomsskolen. 2 av representanter fra ungdomsrådet skal delta i en
referansegruppe i forbindelse med utarbeiding av denne tiltaksplanen. Helsestasjonen for
ungdom (HFU) har informert om sitt tilbud til gutter, og ba om innspill fra ungdomsrådet til
hvordan man kan nå ut til guttene.
Ungdomsrådet v/leder har vært representert på Ungdommens Fylkesting og
Agendakonferansen.
Ungdomsrådet har et pågående arbeid i samarbeid med Absurd Film om å lage en
promoteringsfilm for ungdomsrådet for på den måten å nå ut til flere ungdommer.

1.4 Rådets sekretariat:

I tråd med vedtektenes punkt 7 er sekretariats- og driftsfunksjonen delt mellom leder for politisk
sekretariat, Lene Yvonne Kvilhaug, og pedagog fra oppvekst og kultur, Elisabeth Aarekol.

1.5 Vurdering av ungdomsrådets påvirkningskraft:
Påvirkningskraften til ungdomsrådet vanskeliggjøres ved at møtehyppigheten er liten, og at man
derfor vanskelig får til å stile saker til ungdomsrådet som skal opp til behandling i de øvrige
utvalgene, formannskapet og kommunestyret. Kontinuiteten i arbeidet for rådets medlemmer
svekkes også som en konsekvens av dette.
Det er imidlertid et ønske fra ungdomsrådet og rådmann at man i forbindelse med revidering av
vedtekter ser på muligheten for å øke møtefrekvensen samt setter møtedatoene opp slik at saker
som skal opp til politisk behandling blir stilt til ungdomsrådet. Dette vil klart bidra til økt
påvirkningskraft for ungdomsrådet.
Ungdomsrådet evaluerte året som har gått samt vedtektene i møtet 11.04.2019. Basert på
tilbakemeldingene fra ungdomsrådet utarbeides det forslag til revidering av vedtektene som
legges frem til behandling for nytt ungdomsråd 02.09.2019. Etter ferdig behandling og vedtak i
ungdomsrådet, legges saken frem for kommunestyret til endelig behandling.

Vedlagt:
Protokoller fra ungdomsrådet 2018/2019
Gjeldende vedtekter for ungdomsrådet

Arkivkode
033

Arkivsaksnr./Løpenr.
17/4278 52698/18

Dato
17.09.2018

Ungdomsrådet i Karmøy kommune
Vedtekter gjeldende fra 2018, vedtatt i kommunestyret 05.02.2018, sak 6/18
1. FORMÅL OG MANDAT
1.1. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i Karmøy mer
innflytelse over sin egen hverdag. Ungdomsrådet skal være ett talerør og en felles arena for saker
som er aktuelle for barn og unge. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til
ungdom i hele Karmøy kommune.
1.2. Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge sees på som en ressurs i lokaldemokratiet.
1.3. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning gjennom opplæring i
demokratiske spilleregler. Ungdomsrådet sitt langsiktige mål er å øke samfunnsengasjementet hos
ungdommene.
2. FUNKSJONSTID OG SAMMENSETNING
2.1. Representantene skal være bosatt i Karmøy kommune
2.2. Representantene skal være i alderen fra 15 år til 20 år
2.3. Ungdomsrådet skal ha følgende sammensetning:
o 2 faste representanter og 2 vararepresentanter velges fra følgende skoler (over 100 elever):
- Bø ungdomsskole
- Skudenes ungdomsskole
- Stangeland ungdomsskole.
- Vormedal ungdomsskole
- Åkra ungdomsskole
- Kopervik videregående skole
- Åkrehamn vidaregåande skole
o 1 fast representant og 1 vararepresentant velges fra følgende skoler (under 100 elever):
- Danielsen ungdomsskole
- ABR Videregående skole
- Kristen videregående skole Haugaland
Lærlinger kan også velges
o Det må tilstrebes en kjønnsmessig lik fordeling blant representantene
2.4. Ungdomsrådet har en funksjonstid på 1 skoleår
3. VALG AV REPRESENTANTER
3.1. Elevrådet ved den enkelte skole velger hvem som skal representere skolen i ungdomsrådet,
etter forslag fra klassene.
3.2. Valget skal være foretatt innen 1 måned etter skolestart.

4. KONSTITUERING
Ungdomsrådet konstituerer seg selv ved at det velger leder, nestleder og evt. andre verv i det
første møtet.
5. MØTER
5.1. Ungdomsrådet skal tilstrebe å ha 2 møter i høstsemesteret og 3 møter i vårsemesteret.
5.2. Ungdomsrådet skal arrangere en ungdomskonferanse hvert år. Ett av møtene kan erstattes av
denne.
5.3. Innkalling til møtene skal være skriftlig, senest en uke før møtet.
5.4. Forfall må meldes snarest.
5.5. Ungdomsrådet er vedtaksfør når minst halvparten av representantene er til stede.
6. FORBEREDELSE AV SAKER
Alle kan foreslå saker til ungdomsrådet. Sakene skal meldes til sekretariatet for ungdomsrådet.
Saker må fremlegges på en hensiktsmessig måte, gjerne ved muntlig presentasjon.
7. SEKRETARIAT/DRIFT AV UNGDOMSRÅDET
Leder av politisk sekretariat og pedagog ved oppvekst og kultur fordeler sekretariatsoppgavene
mellom seg på hensiktsmessig måte.
8. DAGSORDEN
Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakslisten Godkjenning av referat
Orienteringer
Behandling av saker
9. ØKONOMI
Det utbetales møtegodtgjørelse på kroner 250 pr møte.
Ungdomsrådet disponerer selv eventuelle midler i tråd med vedtatt årsbudsjett.
10. MØTEPROTOKOLL OG SAKSPROTOKOLLER
10.1. Det utarbeides møteprotokoll for alle ordinære møter. Møteprotokollene legges fortløpende
frem for kommunestyret ved at den settes opp på referatlista.
10.2. Ungdomsrådet kan vedta å utarbeide saksprotokoll for de enkelte saker. Disse legges
fortløpende frem for administrasjonen og for aktuelt hovedutvalg ved å settes opp på referatlista.
11. ÅRSMELDING
Årsmelding for ungdomsrådet legges frem for kommunestyret.
12. UNGDOMSKONFERANSE
Hver vår skal det arrangeres en ungdomskonferanse. Arrangementskomiteen skal bestå av
ungdomsrådet og minimum 2 medlemmer fra hovedutvalg oppvekst og kultur.
13. TALETID I KOMMUNESTYRET
Medlem av ungdomsrådet skal få taletid i kommunestyret i saker som er behandlet i
ungdomsrådet.
14. ENDRING AV VEDTEKTER
Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall i ungdomsrådet. Endringer skal godkjennes av
kommunestyret.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5755

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

UNGDOMSRÅD 2019-2020 - REGLEMENT

Rådmannens forslag til vedtak:
 Kommunestyret vedtar vedlagte reglement for Ungdomsrådet i Karmøy kommune.
 Reglementet evalueres årlig.

SAKSFRAMSTILLING

Ungdomsrådet ble vedtatt opprettet av kommunestyret den 11.12.2017, saksnr. 114/17. Vedtekter
for ungdomsrådet ble vedtatt av kommunestyret den 05.02.2018, saksnr. 6/18. Ungdomsrådet
vedtok vedtektene i konstituerende møte 04.10.2018.
Av kommuneloven § 5-12 følger det at kommunen er forpliktet til å opprette et ungdomsråd. Videre
medfører krav i lov og forskrift visse endringer i gjeldende vedtekter. Evaluering fra ungdomsrådet
2018-2019 viser også til behov for endringer. Forslag til endringer vil bli gjengitt i det følgende.
Utover endringene som blir nevnt legges det i all hovedsak opp til en videreføring av gjeldende
reglement for ungdomsråd i Karmøy.
I ny kommunelov § 5-13 forutsettes det at alle folkevalgte organer skal ha et eget reglement hvor
det fremgår hva som er organets virkeområde, eventuelle vedtaksmyndighet, tidsperiode og andre
sentrale bestemmelser om organets virksomhet. Det er fra rådmannens side ønskelig at
reglementene for alle de folkevalgte organene utarbeides med en tilnærmet lik utforming, men med
et innhold tilpasset det aktuelle organet.
Ved revideringen av vedtektene for ungdomsrådet er det derfor lagt opp til at man utarbeider et
reglement for ungdomsrådet. Endringene som er foretatt i reglementet baserer seg i stor grad på
tilbakemelding fra ungdomsrådet fra møtet 11.04.2019 hvor vedtektene ble revidert og erfaringer
fra ungdomsrådet 2018-2019.

Av ny kommunelov fremgår det klart at det er kommuynestyret selv som skal velge representantene
til ungdomsrådet. Adgang til å delgere dette til elevrådet ved de ulike skolene er det således ikke
adgang til. Videre kan det ikke velges representanter som er eldre enn 19 år det året de blir valgt inn
i ungdomsrådet. Dette er dermed en nødvendig endring i revisjonsarbeidet.
Ungdomsrådet skulle etter møtekalenderen ha møte 02.09.2019. Det viste seg imidlertid å bli for
kort tid etter sommerferien til at de ulike skolene kunne rapportere inn forslag til representanter til
dette møtet. Møtet utgikk således. Ettersom ny kommunelov fastsetter klart at det er kommunestyret
som velger medlemmene i rådet og det i år var kommune- og fylkestingsvalg som medførte
ressursmessige begrensninger utsatte man valg og konstitering av nytt ungdomsråd til etter
konstituerende møte i kommunestyret. Dermed har heller ikke ungdomsrådet fått forelagt det nye
reglementet for ungdomsrådet. Endringene i reglementet tar imidlertid for seg de evalueringene
ungdosmrådet foretok seg i sitt møte 11.04.2019.
Rådmannen anser at det er viktig at man får på plass ungdomsrådet og at man i samråd med
ungdomsrådet evaluerer reglementet hvert år. Det er viktig at rådet blir et aktivt påvirkningsorgan
på ungdommenes premisser. Konstituerende møte i ungdomsrådet er satt til 29.10.2019
For å forhindre at det medgår undøvendig tid før skolene kan komme med forslag til representanter
til ungdomsrådet anser rådmann det for hensiktsmessig at funksjonstiden settes fra januar til januar
og at nyvalg foretas hvert år i januar. Dette gjøres også for å sikre mer kontinuitet i ungdomsrådet.
Dette er blant annet en ordning som Tysvær kommune og deres ungdomsråd (TUR) praktiserer.
Representantene som velges i år vil derfor ha funksjonstid til janaur 2021.
En av de større endringene som er foreslått er å redusere antallet representanter i ungdomsrådet.
Ungdomsrådet likestilles med de øvirge rådene (eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne) som har 7 representanter. Erfaringen fra ungdomsrådet 2018-2019 tilsier også at det
bør søkes å redusere antallet representanter. Færre representanter lette muligheten for oppfølging
med representantene. Det vises også til at ved færre representanter vil trolig forpliktelsen og
eierskapet til rådet styrkes.
Ungdomsrådet 2018-2019 hadde 17 faste representanter pluss lærling. Dette tilsa to representanter
fra hver skole. Det foreslås nå redusert til en fast representant fra hver skole pluss lærling. Dette
utgjør dermed et ungdomsråd på 10 representanter.
Det varierer med hvor mange representanter ungdomsrådet i ulike kommuner har. Det er imidlertid
viktig å merke seg at ungdomsrådet er et talerør og påvirkningsorgan for ungdom i hele kommunen
og ikke for de enkelte skolene.

I oversikten over representerte skoler foreslås ABR videregående skole utgått. Rektor ved ABR
videregående skole har blitt kontaktet og det er enighet om at det anses lite hensiktsmessig at denne
skolen inntas i ungdomsrådet da det er få og ingen elever som passer de øvrige kriteriene for å være
representert i ungdomsrådet.
Endring i godtgjørelsesreglementet ble vedtatt i kommunestyret 01.07.2019 og skal stadfestes i det
konstituerende møtet 21.10.2019. Som følger av likestillingen mellom rådene bør også dette
gjenspeiles i godtgjørelsen til rådenes representanter. Derfor ble det også vedtatt en lik sats
pålydende kroner 500, mot 250 som var gjeldende godtgjørelse for ungdomsrådet i 2018-2019.

Møtefrekvensen foreslås også økt. Dette anses som et nødvendig tiltak for å sikre reell
påvirkningsmulighet for rådet. Det er avgjørende at rådet får saker til behandling i god tid før det
skal til videre behandling i øvrige råd. Da må antall møter muliggjøre at saker som skal behandles
politisk kan forelegges ungdomsrådet for uttalelse. Dette er også et tiltak for å likestille
ungdomsrådet med de øvrige rådene i kommunen.

Rådmannens konklusjon:
Kommunestyret vedtar reglementet for ungdomsrådet i Karmøy. Reglementet evalueres årlig i
samråd med ungdomsrådet. Ved behov for endringer fremlegges reglementet for kommunestyret
for endelig vedtakelse.

Rådmannen i Karmøy, 01.10.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Reglement for ungdomsrådet i Karmøy kommune datert xx.xx.xxxx
Vedtekter for ungdomsrådet i Karmøy – vedtatt i kommunestyret 05.02.2018
Årsmelding 2018-2019 - Ungdomsrådet

Arkivkode
033

Arkivsaksnr./Løpenr.
17/4278 52698/18

Dato
17.09.2018

Ungdomsrådet i Karmøy kommune
Vedtekter gjeldende fra 2018, vedtatt i kommunestyret 05.02.2018, sak 6/18
1. FORMÅL OG MANDAT
1.1. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i Karmøy mer
innflytelse over sin egen hverdag. Ungdomsrådet skal være ett talerør og en felles arena for saker
som er aktuelle for barn og unge. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til
ungdom i hele Karmøy kommune.
1.2. Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge sees på som en ressurs i lokaldemokratiet.
1.3. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning gjennom opplæring i
demokratiske spilleregler. Ungdomsrådet sitt langsiktige mål er å øke samfunnsengasjementet hos
ungdommene.
2. FUNKSJONSTID OG SAMMENSETNING
2.1. Representantene skal være bosatt i Karmøy kommune
2.2. Representantene skal være i alderen fra 15 år til 20 år
2.3. Ungdomsrådet skal ha følgende sammensetning:
o 2 faste representanter og 2 vararepresentanter velges fra følgende skoler (over 100 elever):
- Bø ungdomsskole
- Skudenes ungdomsskole
- Stangeland ungdomsskole.
- Vormedal ungdomsskole
- Åkra ungdomsskole
- Kopervik videregående skole
- Åkrehamn vidaregåande skole
o 1 fast representant og 1 vararepresentant velges fra følgende skoler (under 100 elever):
- Danielsen ungdomsskole
- ABR Videregående skole
- Kristen videregående skole Haugaland
Lærlinger kan også velges
o Det må tilstrebes en kjønnsmessig lik fordeling blant representantene
2.4. Ungdomsrådet har en funksjonstid på 1 skoleår
3. VALG AV REPRESENTANTER
3.1. Elevrådet ved den enkelte skole velger hvem som skal representere skolen i ungdomsrådet,
etter forslag fra klassene.
3.2. Valget skal være foretatt innen 1 måned etter skolestart.

4. KONSTITUERING
Ungdomsrådet konstituerer seg selv ved at det velger leder, nestleder og evt. andre verv i det
første møtet.
5. MØTER
5.1. Ungdomsrådet skal tilstrebe å ha 2 møter i høstsemesteret og 3 møter i vårsemesteret.
5.2. Ungdomsrådet skal arrangere en ungdomskonferanse hvert år. Ett av møtene kan erstattes av
denne.
5.3. Innkalling til møtene skal være skriftlig, senest en uke før møtet.
5.4. Forfall må meldes snarest.
5.5. Ungdomsrådet er vedtaksfør når minst halvparten av representantene er til stede.
6. FORBEREDELSE AV SAKER
Alle kan foreslå saker til ungdomsrådet. Sakene skal meldes til sekretariatet for ungdomsrådet.
Saker må fremlegges på en hensiktsmessig måte, gjerne ved muntlig presentasjon.
7. SEKRETARIAT/DRIFT AV UNGDOMSRÅDET
Leder av politisk sekretariat og pedagog ved oppvekst og kultur fordeler sekretariatsoppgavene
mellom seg på hensiktsmessig måte.
8. DAGSORDEN
Åpning Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakslisten Godkjenning av referat
Orienteringer
Behandling av saker
9. ØKONOMI
Det utbetales møtegodtgjørelse på kroner 250 pr møte.
Ungdomsrådet disponerer selv eventuelle midler i tråd med vedtatt årsbudsjett.
10. MØTEPROTOKOLL OG SAKSPROTOKOLLER
10.1. Det utarbeides møteprotokoll for alle ordinære møter. Møteprotokollene legges fortløpende
frem for kommunestyret ved at den settes opp på referatlista.
10.2. Ungdomsrådet kan vedta å utarbeide saksprotokoll for de enkelte saker. Disse legges
fortløpende frem for administrasjonen og for aktuelt hovedutvalg ved å settes opp på referatlista.
11. ÅRSMELDING
Årsmelding for ungdomsrådet legges frem for kommunestyret.
12. UNGDOMSKONFERANSE
Hver vår skal det arrangeres en ungdomskonferanse. Arrangementskomiteen skal bestå av
ungdomsrådet og minimum 2 medlemmer fra hovedutvalg oppvekst og kultur.
13. TALETID I KOMMUNESTYRET
Medlem av ungdomsrådet skal få taletid i kommunestyret i saker som er behandlet i
ungdomsrådet.
14. ENDRING AV VEDTEKTER
Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall i ungdomsrådet. Endringer skal godkjennes av
kommunestyret.
2

Reglement for Karmøy Ungdomsråd
Vedtatt av Karmøy kommunestyre: xx.xx.xxxx
1. Hjemmel
Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12.
2. Formål og mandat
Ungdomsrådet er et lovpålagt organ som skal sikre ungdommer en reell, bred, åpen og
tilgjengelig påvirkningsmulighet for ungdom i de demokratiske prosessene.
Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som angår barn og unge.
Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Karmøy.
Karmøy Ungdomsråd (KUR) skal være et rådgivende organ for kommunen og skal få
mulighet til å komme med innspill i saker som angår barn og unge. Rådet skal ha mulighet
til å gi skriftlig rådgivende uttalelse før saken skal endelig behandles i øvrige organ.
Ungdomsrådet har mandat til å fremme egne saker som angår barn og ungdom.
3. Alder, kommunetilhørighet, funksjonstid og sammensetning
3. 1 Alder og kommunetilhørighet
Representantene skal være bosatt eller ha hjemmeadresse i Karmøy kommune
Representantene skal være i alderen mellom 13 – 19 år.
3.2 Funksjonstid
Ungdomsrådet har en funksjonstid på 1 år. Funksjonstiden er fra januar til januar. Valg
foretas av kommunestyret i desember. Rådet konstitueres i januar påfølgende år.
3.3 Sammensetning
Det velges en fast representant og en vararepresentant fra følgende ungdomsskoler og
videregående skoler i Karmøy kommune:
Skudenes ungdomsskole
Åkra ungdomsskole
Danielsen ungdomsskole
Stangeland ungdomsskole
Bø ungdomsskole
Vormedal ungdomsskole

Åkra videregående skole
Kopervik videregående skole
Kristen videregående skole Haugaland
Det kan også velges 1 representant for lærlinger bosatt i kommunen.

Rådets sammensetning skal følge kravet om kjønnsbalanse.

4. Valg av representanter
Representanter til ungdomsrådet innstilles på bakgrunn av forslag fra de ulike skolene.
Kommunestyret velger selv representantene. Kommunestyret foretar valg av ungdomsråd i
sitt møte i desember. Ungdomsrådet konstitueres i januar påfølgende år.

5. Konstituering
Ungdomsrådet konstituerer seg selv, samt foretar valg av leder og nestleder.
6. Møter
6.1 Faste møter
Ungdomsrådet skal tilstrebe å ha 7 møter i året, henholdsvis 3 møter på høstsemesteret og 4
møter i vårsemesteret. Ett av møtene utgjør ungdomskonferansen.
Ungdomsrådet vedtar selv sin møtekalender. Kalenderen må samsvare med øvrige politiske
beslutningsorganer for å sikre reell påvirkningsmulighet i de demokratiske prosessene.
7. Ungdomskonferanse
Ungdomskonferanse skal avholdes hvert år. Arrangementskomiteen skal bestå av
ungdomsrådet og minimum 2 medlemmer fra hovedutvalg oppvekst og kultur.
8. Forberedelse av saker, dagsorden og protokoll
8. 1 Forberedelse av saker
Saker som angår barn og unge skal fremleggs for ungdomsrådet i god tid før saken skal
avgjøres. Rådet må tas med i prosesser på et så tidlig stadium at reell påvirkningskraft sikres.
8.2 Dagsorden
Åpning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Godkjenning av protokoll
Orienteringer
Behandling av saker
Referatliste
Eventuelt

8.3 Protokoll
Det utarbeides møteprotokoll for alle ordinære møter. Disse fremlegges forløpende for
kommunestyret ved at de settes opp på referatlisten.
I konkrete saker vil saksprotokollene fra ungdomsrådet følge saken videre i de øvrige
politiske beslutningsorganene.
9. Drift av rådet
Den administrative driften av rådet fordeles mellom representant fra politisk sekretariat og
rådgiver i oppvekst og kulturetaten.
Politisk sekretariat har primæransvaret for sakspapirer, innkallelse og protokoll fra møtet.
Oppvekst og kultur har ansvar for oppfølging av ungdom og kontakt ut til skolene.
10. Økonomi
Det utbetales møtegodtgjørelse på kroner 500 per møte, samt reisegodtgjørelse.
11. Årsmelding
Årsmelding for ungdomsrådet legges frem for kommunestyret som egen sak.
12. Taletid i kommunestyret
Medlem av ungdomsrådet skal få taletid i kommunestyret i saker som er behandlet i
ungdomsrådet.
13. Evaluering
Reglement for ungdomsrådet evalueres i samråd med ungdomsrådet hvert år. Ved behov for
endring fremlegges forslag til endring for kommunestyret til endelig avgjørelse.

SAKSPROTOKOLL - UNGDOMSRÅD 2019-2020 - REGLEMENT
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 103/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
 Kommunestyret vedtar vedlagte reglement for Ungdomsrådet i Karmøy kommune.


Reglementet evalueres årlig.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5829

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

VALG AV FASTE UTVALG FOR PERIODEN 2019-2023

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende faste utvalg og medlemmer for perioden 2019-2023:
HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

LEDER:
NESTLEDER:

HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
MEDLEMMER:

LEDER:
NESTLEDER:

VARAMEDLEMMER:

HOVEDUTVALG TEKNISK
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

LEDER:
NESTLEDER:

HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON
MEDLEM:

VARAMEDLEM:

LEDER:
NESTLEDER:
3 medlemmer som velges av arbeidstakerorganisasjonene tiltrer når hovedutvalget fungerer som
partssammensatt utvalg.

VALGSTYRET OG KLAGENEMND
MEDLEMMER:
Personidentiske med formannskapets medlemmer
VARAMEDLEMMER:
Personidentiske med formannskapets varamedlemmer.

LEDER: Ordfører
NESTLEDER: Varaordfører

SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT
MEDLEMMER:
LEDER:
NESTLEDER:

VARAMEDLEMMER:

SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT
MEDLEMMER:
LEDER:
NESTLEDER:

VARAMEDLEMMER:

ELDRERÅD
MEDLEM:

VARAMEDLEM:

(Eldrerådet velger selv leder og nestleder)

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
MEDLEM:

VARAMEDLEM:

(Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velger selv sin leder og nestleder)

UNGDOMSRÅD
MEDLEM:

(Ungdomsrådet velger selv sin leder og nestleder)

VARAMEDLEM:

SAKSFRAMSTILLING
Reglene om opprettelse og valg av kommunale råd og utvalg finnes i kommuneloven.
§ 5-7. Utvalg1
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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.
1 Se § 11-8.

Lovgivningen gir stor frihet til den enkelte kommune til å organisere strukturen slik det finnes
passende ut fra lokale forhold, jf. ovenstående bestemmelse.
Forslag til vedtak i denne saken er satt opp i tråd med politisk organisasjonsstruktur for perioden
2015-2019, jf vedlagte organisasjonskart, med unntak av at administrasjonsutvalget nå er forslått
som eget hovedutvalg «hovedutvalg administrasjon». Det har vært vanlig i Karmøy
kommunestyre at det gjøres noen mindre endringer i organisasjonsstrukturen i forbindelse med
konstitueringen.
Forslag til vedtak med navn og evt endringer i utvalg må legges fram i møtet. Forslagene må ta
bl.a. hensyn til regelen om mist 40 pst representasjon av hvert kjønn i alle utvalg. Det vises til
reglene om avtalevalg og forholdsvalg jf. kapittel 7 i ny kommunelov.
Oppgavene og myndigheten til utvalgene utover det som er lovbestemt fremkommer av
gjeldende delegasjonsreglement, som følger vedlagt denne saken. Kommunestyret skal selv vedta
reglement for delegasjon av beslutningsmyndighet og for innstillingrett innen 31. desember året
etter at kommunestyret ble konstituert, jf. kommuneloven § 5-14.

NÆRMERE OM ENKELTE AV UTVALGENE

Valgstyre og klagenemnd
Valgstyret er pålagt i valgloven:
§ 4-1.Valgstyret
I hver kommune skal det være et valgstyre som velges av kommunestyret selv.

Forvaltningsloven sier følgende om klageorganer:
Kapittel VI, om klage og omgjøring:
§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans).
Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det
forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har
truffet vedtaket (underinstansen).
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner
og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses
bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder
oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak
er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når
vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.
I perioden 2015-2019 var 11 av medlemmene i formannskapet også valgt til hhv valgstyre og
klagenemnd. Møtene har blitt holdt i forlengelsen av formannskapets møter.

Partssammensatt utvalg
Det er lovpålagt å ha et partssammensatt utvalg. I perioden 2015-2019 har man i Karmøy
kommune hatt et administrasjonsutvalg.

§ 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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

Sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt og sakkyndig overtakstnemnd (klagenemnd)
eiendomsskatt
Karmøy kommunes eiendomsskattevedtekter § 1-1:

I medhold eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig takstnemnd til å
verdsette eiendommer i Karmøy kommune på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn. Til
å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt velger kommunestyret i medhold av
eiendomsskatteloven § 20 en klagenemnd for eiendomsskatt.
Den sakkyndige takstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I
tillegg velges tre varamedlemmer.
Klagenemnd for eiendomsskatt skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett
medlem). I tillegg velges samme antall varamedlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder for hver nemnd.
Valgperioden følger kommunevalgperioden.

Eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd
I ny kommunelov er det inntatt en egen bestemmelse som fastsetter at det skal opprettes
eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd:
§ 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.
For ikrafttredelse, se § 31-1 og vedtak 3 okt 2019 nr. 1294.

I forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse
og ungdom (forskrift om medvirkning) § 3 fremgår det at kommunestyret vedtar
sammensetningen i de ulike rådene, herunder besstemmer antall medlemmer. Det er imidlertid
rådene selv som velger sin leder og nestleder blant de valgte medlemmene.
§ 3.Sammensetning og organisering
Kommunestyret og fylkestinget vedtar sammensetningen av eldrerådet, rådet for personer
med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom. De
bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha.
Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og
ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres
interesser.

Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.
Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp.
Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat,
fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem.
Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med
funksjonsnedsettelse eller ungdom til et kommunedelsutvalg, kan det etableres et eldreråd, et råd
for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for
ungdom i alle kommunedelene. Kommunedelsutvalget ivaretar da kommunestyrets rettigheter
og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til et kommunedelsutvalg, kan det også
velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse og et sentralt
ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom.

Organisasjoner, lag og foreninger inviteres til å foreslå medlemmer. Fristen for å foreslå
medlemmer var 4. oktober.

Vedlegg:
1. Delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 02.05.2016, med endring vedtatt
19.12.2016.
2. Organisasjonskart – politisk hovedstyringsstruktur 2015-2019.

Delegasjonsreglement for
Karmøy kommune

Vedtatt av kommunestyret 02.05.2016
(med et tillegg vedtatt av kommunestyret 19.12.2016 i sak 115/16)
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OM DELEGASJONSREGLEMENTET
Kommunestyret er etter kommunelovens § 6 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på
vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale
organer og administrasjonen/rådmannen i Karmøy kommune.
Delegasjonsreglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold
av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i særlov nevnes eksplisitt for
vedkommende organ. For rådmannen nevnes ikke alle særlover som er aktuelle, se nærmere
om dette i punkt 4 («Andre lover og forskrifter/lov- og forskriftsendringer») under overskriften
«Rådmannens myndighet».
Ut over de gjeldende bestemmelser som følger av dette reglement innen økonomi, gjelder det til
enhver tid gjeldende finansreglement.
Kommunestyret delegerer ikke sin myndighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon.

GENERELLE REGLER FOR DELEGASJON
1. Hjemmel for delegering av kommunestyrets myndighet
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) med
endringer, sist ved lov av 19.06.2015 nr. 65 gir følgende bestemmelser for delegering:
a) § 8.3
Kommunestyret fastsetter selv området for formannskapets virksomhet. Kommunestyret
kan tildele formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
b) § 9.5
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.
c) § 10.2
Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Kommunestyret
kan tildele slike utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
d) § 10.4
Det faste utvalget kan gi leder eller arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, dersom ikke
kommunestyret har bestemt noe annet.
e) § 13.1
Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet, eller et fast utvalg, skal ha
myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er
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nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette
("hasteparagrafen").
f) § 23.4
Kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har
bestemt noe annet.
g) § 24.1
Kommunestyret kan tildele formannskapet, faste utvalg, styre eller rådmannen
myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker.
Delegering av kommunestyrets myndighet etter disse reglene forutsettes vedtatt av
kommunestyret i egne reglementer.
Kommuneloven § 39 nr. 2: Kommunestyret skal selv vedta delegasjonsreglement innen 31.
desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte
delegasjonsreglement gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.

2. Formål med delegering/overføring av beslutningsmyndighet
Målsettingen med delegeringsreglementet er å legge forholdene til rette for et funksjonelt
folkestyre, effektiv tjenesteyting, forvaltning og administrasjon. For å nå denne målsettingen, er
det nødvendig med tydelige avklaringer av oppgave- og ansvarsfordeling mellom
kommunestyret og andre politiske organ, og mellom disse og rådmannen.

3. Retningslinjer for bruk av fullmakt
All delegert myndighet til politiske organ eller rådmannen skal utøves i samsvar med de
saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. For øvrig skal all
delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer og øvrige reglementer og
retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret, eller annen overordnet kommunal myndighet.

4. Tilbakekalling av delegert myndighet
Den delegerte myndighet kan når som helst trekkes tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker.
Delegering av myndighet innebærer ikke frasigelse av myndighet.
Kommunestyret gir formannskap, hovedutvalg og partssammensatt utvalg ansvar for til enhver
tid å vurdere behov for endring av gjeldende delegasjonsvedtak innen respektive
ansvarsområder. Dette gjelder både delegasjoner gitt til politiske organ og til rådmannen. Når
det politiske organet finner at det er behov for endring, plikter det å fremme forslag om dette til
kommunestyret.
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5. Videredelegering
Delegert myndighet til folkevalgt organ kan kun delegeres videre dersom
delegeringsvedtak/delegeringsreglement uttrykkelig gir anledning til dette. Normalordningen i
slike saker blir derfor at dersom et folkevalgt organ (formannskap, hovedutvalg) ønsker å
videredelegere myndighet, må dette tas opp som sak i kommunestyret og vedtas der.

6. Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet
Folkevalgt organ eller rådmannen, kan i særskilte tilfeller overlate til overordnet organ å treffe
avgjørelser i saken.

7. Interndelegering
Rådmannen kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen, dersom ikke
delegeringsvedtak/delegasjonsreglement uttrykkelig setter sperrer for dette.

8. Retningslinjer for interndelegasjon
Rådmannen utarbeider selv, innenfor rammen av sin delegasjonsmyndighet fastsatt av
kommunestyret, retningslinjer for intern delegering og utøvelsen av slik delegert myndighet.

9. Kontroll
Kommunestyret fører gjennom kontroll- og kvalitetsutvalget kontroll med at delegert myndighet
utøves i samsvar med regler og intensjoner for delegering, herunder også evaluering av etablert
delegeringspraksis. Kommunestyret og revisjonen skal underrettes om all videre/interndelegering.

FORMANNSKAPETS MYNDIGHET
DELEGASJON ETTER KOMMUNELOVEN
I medhold av kommunelovens § 8 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe
avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang til å delegere til faste utvalg med
unntak av det som med hjemmel i dette reglement og andre særskilte reglement er delegert til
andre folkevalgte organ, ordfører eller til rådmannen og med de begrensninger som følger av
dette delegasjonsreglementet. Formannskapet skal videre treffe avgjørelser i andre saker som
forelegges formannskapet av kommunestyret. Formannskapet skal også treffe avgjørelser i
saker som i utgangspunktet er delegert hovedutvalg, ordfører eller rådmannen, men som disse
legger fram for formannskapet.
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Formannskapet er overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett
eller i saker som får økonomiske konsekvenser for senere års budsjett, og skal innstille i disse
saker overfor kommunestyret.
Kommunestyret delegerer til formannskapet å avgjøre saker om enkeltgarantier innenfor en
totalramme som kan fastsettes hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet. Samtidig
fastsettes også en øvre grense for den enkelte garanti.
Ubrukte bevilgninger kan overføres til bruk neste år. Slike ubrukte bevilgninger overføres til ulike
fond i samsvar med det formål bevilgningen skal brukes til.
Vedtak om overføring fattes av formannskapet i sitt siste ordinære møte i desember.
Bruk av overførte midler avsatt på disposisjonsfond, og som ikke allerede er bestemt av
kommunestyret, avgjøres av formannskapet.
Formannskapet skal avgjøre saker som gjelder:
- Høringsuttalelser
- Saker som angår flere hovedutvalgs arbeidsområder, spesielt nevnes miljøsaker,
forbrukersaker, kommunikasjonssaker, sysselsettingssaker, reise- og næringslivssaker
- Kjøp og salg av eiendom/aksjer innen budsjetterte rammer, hvor dette ikke er tillagt annen
myndighet
Formannskapet gis myndighet til å oppnevne representasjon i selskaper, stiftelser, institusjoner
o.l. i de tilfeller hvor kommunen har slik myndighet og myndigheten ikke uttrykkelig er lagt til
annet organ (se Hovedutvalg oppvekst og kultur).
Formannskapet gis etter kommunelovens § 13 myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle
vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid
til å innkalle kommunestyret. Melding om vedtak truffet i medhold av § 13 forelegges
kommunestyret i dettes neste møte.
Formannskapet kan bringe saker inn for kommunestyret i de tilfeller formannskapet finner dette
formålstjenlig.
Det delegeres til formannskapet å foreta nødvendige suppleringsvalg av varamedlemmer til
faste nemnder og utvalg i kommunestyreperioden, jfr. kommunelovens § 16.5.

DELEGASJON ETTER SÆRLOV
Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
Ansvaret for det generelle forebyggende arbeidet etter lovens § 3-1, første ledd tillegges
formannskapet.
Lov om erverv av vannfall mv. (industrikonsesjonsloven) av 14. desember 1917 nr. 16
Formannskapet avgir uttalelse på vegne av kommunen i saker av prinsipiell betydning (jf.
delegasjon til rådmannen).
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv av 2. juni 1989 nr. 27
Kommunestyret delegerer sin myndighet i bevillingssaker til formannskapet. Kommunestyret
delegerer til formannskapet å avgjøre søknader om skjenkebevillinger, utvidet skjenketid,
prikktildeling, salgsbevillinger m.v. etter retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Saken
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fremmes etter prinsippet om fullført saksbehandling, via hovedutvalg helse og omsorg. Det foran
nevnte gjelder med den begrensning som uttrykkelig følger av delegering til rådmannen i de til
enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer fra Kommunestyret.
Lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 nr. 3.
Rett til å avgi uttalelse etter § 12, 1. ledd.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr.71.
Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte vedtak om planprogram for kommuneplan og
kommunedelplaner. Jf § 11-13
Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte vedtak om offentlig høring av kommuneplan,
samfunnsdel og arealdel, og kommunedelplaner. Jf § 11-14
Kommunestyret delegerer til formannskapet myndighet etter plan- og bygningslovens kap. 15
innløsning og erstatning og kap.17 utbyggingsavtaler.

DELEGASJON ETTER FORSKRIFT
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995
Myndighet til å gi dispensasjon fra bestemmelser i forskriften, jfr. forskriftens § 26 annet ledd,
delegeres til formannskapet.

ORDFØRERS MYNDIGHET
1. Ordfører delegeres avgjørelsesmyndighet i kurante saker som ellers er lagt til
formannskapet å avgjøre, i formannskapets sommerferie, når det anses nødvendig at saken får
en hurtig behandling.
Ordfører samrår seg, så langt det er mulig, med rådmannen før avgjørelse treffes.
Avgjørelser truffet av ordføreren etter dette punkt, meldes til formannskapet i dettes første møte
etter ferien.
2. Ordføreren er kommunens rettslige representant og stedfortreder etter kommuneloven § 9
nr. 3 og tvisteloven § 2-5, og gis myndighet til:
a) å begjære offentlig påtale (anmeldelse til politimyndighet).
b) å gi fullmakt til partsrepresentant, jfr. tvisteloven § 2-5.
3. Ordfører er kommunens representant i årsmøter/generalforsamlinger der slik representasjon
ikke er spesielt utpekt av formannskapet. Ordfører kan utpeke evt. stedfortreder med fullmakt.
4. Ordfører gis myndighet til, på kommunens vegne, å gi gaver eller annen oppmerksomhet til
foreninger/lag eller enkeltpersoner ved jubileer, åremåldager og andre særlige anledninger.
5. Ordfører har fullmakt til å foreta de økonomiske disposisjoner han/hun finner nødvendig ved
eventuell krise/katastrofe. Ordfører kan videredelegere denne myndigheten til rådmannen.
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6. Ordfører har myndighet til å treffe avgjørelse ved uenighet om hvem som skal sørge for
gravferd, jf. Gravferdslova av 07.06.1996 nr 32, § 9, 3. ledd.

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
DELEGASJON ETTER KOMMUNELOV
Kontroll- og kvalitetsutvalget gis myndighet som direkte er tillagt kontrollutvalg etter
kommuneloven § 77 og øvrige bestemmelser om kontrollutvalg i kommuneloven og
forskriftsbestemmelser om kontrollutvalg.
Kontroll- og kvalitetsutvalget er også gitt kompetanse i den utstrekning det følger av andre
vedtak gjort i kommunestyret.
Kontroll- og kvalitetsutvalget kan videre treffe avgjørelser i andre saker som forelegges kontrollog kvalitetsutvalget av kommunestyret.

DELEGASJON ETTER FORSKRIFT
Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905
Forvaltningsrevisjon
Myndighet til å foreta endringer i planperioden etter at vedtatt plan for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon er vedtatt av kommunestyret selv, jf. § 10.
Selskapskontroll
Myndighet til å foreta endringer i planperioden etter at vedtatt plan for gjennomføring
av selskapskontroller er vedtatt av kommunestyret selv, jf. § 13.

HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ SIN MYNDIGHET
Hovedutvalg teknisk og miljø er hovedutvalg for teknisk sektor, herunder fast utvalg for saker
etter lov om planlegging og byggesaksbehandling jf. kommuneloven § 10. Hovedutvalg teknisk
og miljø er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret - samt etter lover og
forskrifter som gjelder for sektoren i den grad slik myndighet ikke er delegert til andre politiske
utvalg eller tjenestemenn.
Hovedutvalg teknisk og miljø vil etter dette ha myndighet til å avgjøre saker av generell og
prinsipiell karakter. Videre er hovedutvalget delegert myndighet til å utrede problemstillinger
innenfor sitt ansvarsområde.
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Hovedutvalget har innenfor sine fullmakter delegert myndighet til å iverksette nødvendige tiltak
innen sitt ansvarsområde.
Hovedutvalg teknisk og miljø kan avgjøre tildeling av utmerkelse innenfor sitt saksområde.

DELEGASJON ETTER SÆRLOV
Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 og Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23
Hovedutvalg teknisk og miljø gis myndighet til
- Å forlenge frist for videresalg etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5 tredje punktum
- Å ta avgjørelser i søknader om konsesjon der eier ikke vil oppfylle lovpålagt boplikt etter
konsesjonsloven § 5 annet ledd, der det søkes om fritak fra boplikt for mer enn 5 år.
- Å gi varig fritak fra driveplikten, jf. jordlova § 8 a.
- Å lempe på konsesjonsvilkår i henhold til konsesjonsloven § 11
- Avgjøre om kommunen skal anmelde straffbare forhold etter konsesjonsloven § 20.
Vedtak om omdisponering og fradeling etter jordlovens §§ 9 og 12 uavhengig av størrelse, fattes
av hovedutvalg teknisk og miljø, med unntak av saker som ikke er av prinsipiell betydning hvor
søknaden godkjennes administrativt.
Hovedutvalget tar også avgjørelse om anmeldelse av straffbare forhold etter jordloven § 21.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71.
Kommunestyret delegerer til hovedutvalg teknisk og miljø myndighet til å vedta planprogram og
offentlig høring av reguleringsplanforslag. Jf §§ 12-2, 12-3, 4-1 og 4-2.
Kommunestyret delegerer til hovedutvalg teknisk og miljø myndighet til å vedta mindre
detaljreguleringsplaner når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og det
er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret. Jf § 12-12.
Kommunestyret delegerer til hovedutvalg teknisk og miljø myndighet til å vedta mindre endringer
i detaljreguleringsplan eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.
Jf § 12-14.
Forberedende klagebehandling etter plan- og bygningsloven:
Hovedutvalg teknisk og miljø foretar underinstansbehanding (forberedende klagebehandling) for
klage på enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.
Hovedutvalg teknisk og miljø kan opprettholde vedtaket og sende klagen til klageinstansen for
endelig avgjørelse.
Hovedutvalget kan oppheve eller endre vedtak som de selv eller administrasjonen har truffet
dersom de finner klagen begrunnet.
Dersom administrasjonen selv, på bakgrunn av klagen, omgjør eller opphever vedtak som
administrasjonen selv har truffet, trenger klagen ikke å behandles av Hovedutvalg teknisk og
miljø som underinstans.
Lov om skogbruk av 27. mai 2005 nr. 31
Hovedutvalg teknisk og miljø fatter beslutninger i saker som er av prinsipiell betydning (jfr.
delegasjon til rådmann).
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Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6
Hovedutvalg teknisk og miljø fatter beslutninger i saker som er av prinsipiell betydning (jfr.
delegasjon til rådmann).
Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
Hovedutvalg teknisk og miljø fatter beslutninger i saker som er av prinsipiell betydning (jfr.
delegasjon til rådmann), med unntak av vedtak om ekspropriasjon etter vegl. § 50.

HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG SIN MYNDIGHET
Hovedutvalg helse og omsorg er hovedutvalg for helse- og omsorgssektoren og er delegert
myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret - samt etter lover og forskrifter som
gjelder for sektoren i den grad slik myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller
tjenestemenn.
Hovedutvalget har følgende arbeidsområder hvor det kan fatte vedtak:
•
Hjemmetjenesten
•
Institusjoner
•
Bolig/miljøarbeidertjenesten
•
Aktivitet/avlastning
•
NAV kommunale tjenester
•
Barnevern
•
Helsestasjon og legetjenester
•
Rus og psykiske helse
•
Fysio- og ergoterapi
•
Folkehelsearbeid
•
Miljørettehelsearbeid
Videre har hovedutvalget delegert myndighet til å utrede problemstillinger innenfor sitt
ansvarsområde. Hovedutvalget for helse og omsorg kan videre treffe avgjørelser i andre saker
som naturlig tilligger hovedutvalgets myndighet og kompetanse.
Hovedutvalg helse og omsorg har innenfor sine fullmakter delegert myndighet til å iverksette
nødvendige tiltak innen sitt ansvarsområde.
Hovedutvalg helse og omsorg har innenfor sin sektor ansvar for å:
- avklare hvilke brukerbehov/-grupper som skal prioriteres
- avklare hvilke tjenester som skal prioriteres – samt beskrive de enkelte tjenester mht.
omfang, kvalitet og kostnad
- følge opp brukernes opplevelser/tilfredshet med tjenesteytingen gjennom bl.a.
brukerundersøkelser
Rådmannen skal holde hovedutvalgene orientert om alle sider ved driften innen
hovedutvalgenes ansvarsområder på samme måte som formannskap og kommunestyre og
fremme aktuelle saker til hovedutvalget.
Hovedutvalg helse og omsorg delegeres også følgende oppgaver:
15

• Overordnet ansvar for internkontrollen innen barneverntjenesten jf lovens § 2-1, 2. ledd.
• Overordnet ansvar for nødvendig opplæring av barnevernets personell, jf lovens § 2-1, 6. ledd.
• Ansvar for at det generelle forebyggende arbeidet etter lovens § 3-1, 1. ledd.
• Påse at barneverntjenestens leder holder hovedutvalget orientert om
ansvarsområdet/virksomhetens oppgaveområde og fremmer aktuelle saker for hovedutvalget,
og at hovedutvalget også orienteres om arbeidet med tilsyn med barn i fosterhjem.

DELEGASJON ETTER SÆRLOVER

Følgende lover og forskrifter regulerer disse tjenestene, jfr. første avsnitt:
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr. 20
Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven)
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29
Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56 (helseberedskapsloven)
Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) av 4. juli 2003 nr. 80
Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 19. desember 2003 nr. 124
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient- og
brukerrettighetsloven)
Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 nr. 131
Lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9
Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr. 55
Lov om vern mot tobakksskader 9. mars 1973 nr. 14
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell av 15. juni 2001 nr. 75
(dyrehelsepersonelloven)
Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr. 95
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Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal
helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten av 14. februar
2014 nr. 137
Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19.
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991
nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften) av 27. juni 2003 nr. 792
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
av 3. april 2008 nr. 320
Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 nr.
928
Forskrift om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012 nr. 692
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser av 3. august
2009 nr. 1028 (Byggherreforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember
1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)
Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29
Hovedutvalg helse og omsorg gis myndighet til
- i henhold til § 15 å ilegge tvangsmulkt ved oversittelse av frist for å oppfylle pålegg om retting
av forhold etter § 14
- i henhold til § 16 å stanse virksomhet eller aktivitet inntil forholdene er rettet eller faren for
helseskade er over
- i henhold til § 17 ilegge overtredelsesgebyr, forutsatt at hjemmel som bestemmelsen krever
for at kommunen kan gi overtredelsesgebyr foreligger på vedtakstidspunktet for
overtredelsesgebyr
Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14
Hovedutvalget for helse- og omsorg delegeres myndighet til å treffe vedtak innenfor de rammer
og etter de retningslinjer som følger av Lov om vern mot tobakkskader og dens forskrifter, med
mindre myndigheten er lagt til rådmannen.

HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR SIN MYNDIGHET
Hovedutvalg oppvekst og kultur er hovedutvalg innen oppvekst- og kultursektoren og er delegert
myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret - samt etter lover og forskrifter som
gjelder for sektoren i den grad slik myndighet ikke er delegert til andre politiske utvalg eller
tjenestemenn.
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Hovedutvalg oppvekst og kultur har myndighet til å avgjøre saker av generell og prinsipiell
karakter. Videre har hovedutvalget delegert myndighet til å utrede problemstillinger innenfor sitt
ansvarsområde.
Hovedutvalg oppvekst og kultur har innenfor sine fullmakter delegert myndighet til å iverksette
nødvendige tiltak innen sitt ansvarsområde.
Kommunestyret delegerer til hovedutvalg oppvekst og kultur å velge kommunens observatører
og vara i styrer og kommunens representanter og vararepresentanter, hos virksomheter under
hovedutvalget sitt saksområde. Per dags dato vil det si at hovedutvalget velger observatør og
vara i styret for Karmøy kommunale kino og Karmøy kommunes representanter og
vararepresentanter i Interkommunalt utvalg idrett, styret for Karmøy fiskerimuseum, styret for
Museet i Mælandsgården, Åkrehamn kystmuseum, Stiftelsen Vigsnes Grubemuseum og
Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole.
Hovedutvalg oppvekst og kultur kan avgjøre tildeling av utmerkelse innenfor sitt saksområde,
samt avgjøre tildeling av kulturstipend.

DELEGASJON ETTER SÆRLOV
Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64
Fastsetting av barnehagens vedtekter.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61
§ 2-2 andre ledd: Forskrift om undervisningstid utover timerammene
§ 2-9 første ledd: Forskrift om ordensreglement
§ 8-1 første ledd: Forskrift om inntaksområder for skolene

LOKALE SAMARBEIDSUTVALG1
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61

Samarbeidsutvalg for skolene, jf. § 11-1 første ledd gis myndighet til å:
- Utarbeide og godkjenne den enkelte skolens lokale regler for orden og trivsel
utover det overordnede ordensreglementet (dvs. supplerende regler). De lokale
ordensreglene må være innenfor rammene av det overordnede ordensreglementet.
- Fastsette ubundne fridager på skoleruta
- Merkesalg og engasjement i organisasjonssammenheng etter retningslinjer gitt av
hovedutvalg oppvekst og kultur
- Godkjenne fellesopplegg for hele skolen som går ut over ordinær skoletid
- Godkjenne gjennomføring av undersøkelser som er rettet mot elevene, og som går ut
over etatens egne opplegg.
1

Samarbeidsutvalg er underutvalg innen hovedutvalg oppvekst og kulturs ansvarsområde
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ADMINISTRASJONSUTVALGET SIN MYNDIGHET
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107
I henhold til kommunelovens § 25 og Hovedavtalens del B, gis Administrasjonsutvalget
myndighet til å:
-

Vedta arbeidsreglement og andre reglement vedrørende arbeidsforhold
Godkjenne overordnede organisasjonsutviklingssaker
Behandle og vedta organisasjonsplaner innenfor godkjente budsjettrammer etter
forutgående behandling i hovedutvalgene
Vedta overordnede rammer for, og strategiske planer for, kompetansehevende tiltak
Vedta retningslinjer som regulerer godtgjørelser, samt andre overordnede
rammebetingelser som vedrører arbeidstakerne i kommunen
Behandle og innstille i saker om organisasjonsplaner når disse er utenfor godkjente
budsjettrammer
Innstille ved tilsettinger av etatsjefer og stabsleder

ARBEIDSGIVERPOLITISK UTVALG SIN MYNDIGHET
-

Arbeidgiverpolitisk utvalg (APU) vedtar om forslag til sentrale tariff-og hovedavtaler skal
godkjennes, samt fastlegger overordnet strategi og retningslinjer for lønnsfastsettelse
APU behandler og vedtar kommunens innspill til KS i forbindelse med årlige tariffoppgjør
APU behandler og vedtar kommunens arbeidsgiverstrategi
APU kan vedta å opprette egne underutvalg. Slike underutvalg skal velges av og blant
medlemmene i APU
Arbeidsgiverpolitisk utvalg fastsetter lønnsvilkår for etatsjefer og stabsleder

LØNNSUTVALG
Rådmannens lønn fastsettes av et utvalg bestående av ordfører, varaordfører, gruppeleder for
det største «opposisjonspartiet» og leder for administrasjonsutvalget.
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VALGSTYRETS MYNDIGHET
Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer av 28. juni 2002 nr.
57

Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne stemmestyrer, jf. § 4-2.
Valgstyret har myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i, jf.
§ 9–3 (1).

KLAGENEMNDAS MYNDIGHET
Forvaltningsloven
Kommunestyret delegerer myndigheten til å behandle forvaltningsklager, jf § 28, 2. ledd til
klagenemnda, herunder å avvise klagesaker til kommunestyret i saker hvor klager ikke har
klagerett.

RÅDMANNENS MYNDIGHET
1. GENERELT
I tillegg til bestemmelsene i kommuneloven og Karmøy kommunes øvrige bestemmelser i dette
delegasjonsreglementet gjelder følgende for rådmannen:
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
I medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 gis rådmannen innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å
avgjøre alle saker som må regnes som ikke av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret
har bestemt noe annet.
Avgjørelsene må være i henhold til reglementer, retningslinjer og planer m.m. vedtatt av
kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg eller arbeidsgiverpolitisk utvalg.
Formannskapet og de faste utvalg kan i situasjonsbestemte tilfeller delegere myndighet til
rådmannen til å treffe vedtak hvor det er klart at disse selv av tidsmessige grunner ikke rekker å
behandle en sak. Delegering fra Formannskapet eller et fast utvalg skal være tidsbegrenset og
ikke være i strid med gjeldende lovgivning.
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Rådmannen fungerer som underinstans i klagesaker som gjelder vedtak fattet av rådmannen
med de begrensninger som følger av lovgivningen (herunder kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav
c).

Avgjørelser på rådmannens vegne
Med mindre særlige regler eller vedtak er til hinder, kan rådmannen overlate til underordnede
å ta avgjørelser på sine vegne.
Når rådmannen delegerer myndighet til underordnede, kan rådmannen også delegere
kompetansen til å fungere som underinstans i klagesaker om vedtak underordnet treffer i
medhold av den aktuelle delegasjonen, med de begrensninger som følger av lovgivningen
(herunder kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c).
Med mindre særlige regler eller vedtak er til hinder, kan rådmannen gi underordnede
kompetanse til å videredelegere kompetanse (kompetansetildelingskompetanse).
Rådmannen kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnede innenfor rammen av
gjeldende lovgivning, herunder forvaltningsloven § 35.

Inhabilitet
Ved eventuelle tilfeller hvor rådmannen er inhabil trer en ekstern setterådmann inn i rådmannens
sted.

1.1 ØKONOMI
Anvisning
Rådmannen gis anvisningsmyndighet for alle utbetalinger. Rådmannen kan i nødvendig
utstrekning videredelegere sin anvisningsmyndighet.
Attestasjon/bestilling
Rådmannen gis myndighet til å attestere og bestille. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne en
eller flere attestasjons- og bestillingsansvarlige. Rådmannen kan videredelegere sin myndighet
til å bestille og attestere og sin myndighet til å oppnevne attestasjons- og bestillingsansvarlig.
Lån
Rådmannen gis fullmakt til låneopptak og låneforvaltning i samsvar med budsjettvedtak og
gjeldende strategi for forvaltning av Karmøy kommunes låneportefølje i finansreglementet,
vedtatt av kommunestyret.
Plassering av overskuddslikviditet
Rådmannen gis fullmakt til å plassere og forvalte kommunens overskuddslikviditet i samsvar
med gjeldende retningslinjer (strategi) vedtatt av kommunestyret.
Ettergivelse av avdrag, krav m.m.
Søknader om ettergivelse av avdrag, renter og andre krav vedr. kommunens utlån, herunder
husbanklån til videre utlån, avgjøres av rådmannen.
Ettergivelse av andre kommunale krav, der myndighet til ettergivelse ikke er gitt andre ved
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lov eller forskrifter i medhold av lov, avgjøres av rådmannen innenfor årsbudsjettets vedtatte
avsetning til tap på krav.
Betalingsutsettelse
Søknader om utsettelse med betaling av krav i forhold til gjeldsettergivelse avgjøres av
rådmannen. Søknader om utsettelse med betaling av økonomiske forpliktelser til kommunen
avgjøres av rådmannen.
Avtaler om kjøp av varer og tjenester
Rådmannen gis fullmakt til å inngå alle avtaler om kjøp av varer og tjenester etter retningslinjer
fastsatt i den til enhver tid gjeldende anskaffelsesinstruks vedtatt av kommunestyret.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå og signere avtaler for kjøp av varer og tjenester for
kommunen og innkjøpssamarbeidet på Haugalandet etter retningslinjer fastsatt i den til enhver til
gjeldende anskaffelsesinstruks vedtatt av kommunestyret.
Rådmannen delegeres fullmakt til å fremforhandle og signere samarbeidsavtaler for
innkjøpssamarbeidet på Haugalandet.
I tilfeller der kommunens anbud er i ferd med å utgå skal de respektive utvalg informeres i god
tid slik at eventuell ny anbudsprosess kan iverksettes.
Avtaler om kjøp av bygge- og anleggsarbeid
Rådmannen gis fullmakt til å inngå alle avtaler om kjøp av bygge- og anleggsarbeid etter
retningslinjer fastsatt i den til enhver tid gjeldende anskaffelsesinstruks vedtatt av
kommunestyret.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå og signere avtaler for kjøp av bygge- og anleggsarbeid for
kommunen og innkjøpssamarbeidet på Haugalandet etter retningslinjer fastsatt i den til enhver til
gjeldende anskaffelsesinstruks vedtatt av kommunestyret.
Rådmannen delegeres fullmakt til å fremforhandle og signere samarbeidsavtaler for
innkjøpssamarbeidet på Haugalandet.
Husbanksaker
Rådmannen tildeler etablerings- og utbedringslån, samt utbedringstilskudd, og avgir uttalelse
på vegne av kommunen i alle øvrige saker.
Gebyr
I saker som ikke er av prinsipiell betydning kan rådmannen fravike vedtatte satser for gebyr og
avgifter.
Skadeserstatninger/billighetserstatning
Rådmannen kan inngå avtale om dekning av erstatning for inntil kr 150 000,-.
Budsjettjusteringer
Rådmannen har myndighet til å foreta budsjettjusteringer innenfor rammene av vedtatt budsjett,
herunder budsjettjusteringer mellom virksomheter/ansvar, dersom dette er av en ikke-prinsipiell
betydning. Nettorammen på driftsbudsjettet kan også endres som følge av regnskapstekniske
føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende
regnskapslovgivning. Ytterligere føringer kan vedtas i de årlige budsjettvedtakene.
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Herunder kan rådmannen blant annet:
- omdisponere beløp mellom driftsutgiftsposter innen samme funksjon
- se inntekter for refusjon sykelønn og poster for lønn under ett innen samme funksjon
- disponere merinntekter utover det budsjetterte for styrking av tilhørende driftsposter innen
samme funksjon.
Unntak/begrensninger i budsjettfullmaktene:
Følgende forhold holdes utenom omdisponeringsadgangen:
- omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i
kommunestyrets, formannskapets eller hovedutvalgenes vedtak i
budsjettsammenheng.
Øvrig kompetanse på økonomiområdet
Rådmannen har fullmakter innen økonomiforvaltningen i henhold til andre bestemmelser fra
kommunestyret, formannskapet eller hovedutvalg, herunder budsjettvedtak og finansreglement.

1.2 PERSONALSEKTOR
Rådmannen gis delegert myndighet i følgende saker:
- Å opprette, omgjøre og nedlegge stillinger innen de til enhver tid vedtatte budsjettrammer.
- Foreta ansettelser og oppsigelser, fastsette lønns- og arbeidsvilkår for alle stillinger i
kommunen med unntak av stillinger der slik myndighet gjennom lov/reglement er
tillagt annet organ.
- Myndighet til å føre lokale lønnsforhandlinger innen de rammer som er fastsatt i de
sentrale tariffavtaler for kommunalt og statlig avtaleverk. Myndighet til å inngå avtaler/protokoller
med arbeidstakerorganisasjonene.
- Fullmakt til å inngå lokale særavtaler, jfr. Hovedavtalens § 4-5 og § 4-6,
samt avgjøre spørsmål vedrørende praktiseringen av særavtaler, jfr. Hovedavtalens
§7
- Myndighet til å vedta de revisjoner som KS framforhandler vedrørende
rammeavtale for fastleger, samt økonomiske vilkår for allmennleger med
kommunal fastlegeavtale. Tilsvarende gjelder for revisjon av økonomiske vilkår
m.m. for fysioterapeuter med driftstilskudd
- Fullmakt til å bemyndige et medlem av rådmannens ledergruppe til stedfortredertjeneste for
rådmannen.

1.3 SKOLE- OG BARNEHAGESEKTOR
Rådmannen gis delegert myndighet i følgende saker:
- Fordeling av ressurser til barnehage og skole innenfor vedtatte budsjettrammer
- Opptak av barn i barnehage i henhold til vedtatte retningslinjer for samordna opptak og opptak
av barn i skolefritidsordning (SFO), herunder myndighet til å innvilge friplass/betalingsreduksjon
eller fritak ved langvarig sykdom.
- Foreta suppleringsopptak midt i året fra venteliste og i samråd med styrer.
- Opptak av barn til skole utenom kretsgrenser etter søknad.
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1.4 KULTURSEKTOR
Rådmannen gis delegert myndighet i følgende saker:
- Kulturformidling: Utstillinger/teater/konserter
- Tildeling av tilskudd etter de til enhver tid gjeldende tilskuddsordninger inntil 20 000 kr per
tilskudd (beløpsgrensen begrenser ikke tilskudd etter pkt. 1.6).
Spesifiserte rammer står under hver enkelt tilskuddsordning.
Etter tildeling sendes melding til hovedutvalget.

1.5 UTØVELSE AV EIERRÅDIGHET
I medhold av og med de begrensinger som følger av kommunelovens § 23 nr. 4 kan
rådmannen:
- Etter feltutbygging selge og bortfeste bolig- og industritomter når
formannskapet/kommunestyret har vedtatt salg
- Selge og bortfeste annen kommunal eiendom når arealets antatte verdi ikke overstiger kr.
500.000,- og arealets størrelse i tettbygd strøk ikke overstiger 5 dekar
- Kjøpe og feste areal når arealets antatte verdi ikke overstiger kr. 500.000,- og arealets
størrelse i tettbygd strøk ikke overstiger 5 dekar
- Foreta makebytte når arealets antatte verdi ikke overstiger kr. 500.000,- og arealets størrelse
i tettbygd strøk ikke overstiger 5 dekar
- Frafalle pant, frafalle tinglyste heftelser, samt vike prioritet når dette ikke fører med seg
tapsrisiko
- Samtykke i pantsettelse og frafall av dette pant i kommunal eiendom (utbyggingsområder),
som er forhåndstildelt søker i hht godkjent utbyggingsavtale/kjøpekontrakt. Gnr./bnr. som
skal pantsettes må være fullt betalt i hht . avtale. jfr. kommunestyrets vedtak i sak 04-002-90.
- Inngå minnelige avtaler om rett til å legge og ha liggende kommunaltekniske anlegg når
vedtak om gjennomføring foreligger
- Forestå bortleie av arealer på kontrakter av inntil 10 års varighet
- Forestå leie og bortleie av lokaler når det foreligger nødvendig vedtak på leie
- Utstede egenerklæring for grunn til vegformål, underskrift av kjøpekontrakter for kjøp og
salg av fast eiendom, begjære oppmålingsforretning og utstede skjøter og festekontrakter
- Godkjenne foretak for arbeid i tilknytning til kommunens vann- og avløpsanlegg
- Gi rettigheter i kommunal eiendom, eksempelvis veirett, rett til å legge ledninger med mer
- Inngå avtaler om feste -/leierett med opptil 40 års varighet om bruk av grunn til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet
- Opptre med full eierrådighet i saker knyttet til kommunens eiendommer, med de
begrensninger som er listet opp ovenfor
- Selge uhensiktsmessige utleieboliger slik at det kan anskaffes nye boliger som bedre dekker
behovet
- Selge kommunale presteboliger til høystbydende når disse ikke er i bruk til formålet
- Kjøpe presteboliger når behovet melder seg
- Tildele brukstider i bygg

1.6 TILSKUDD
Følgende delegeres til rådmannen:
- Tilskudd og produksjonsstøtte til lag, organisasjoner og arrangementer
Spesifiserte rammer står under hver enkelt tilskuddsordning.
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Etter tildeling sendes melding til hovedutvalget.
Tilskudd gis etter retningslinjer vedtatt av hovedutvalgene.

1.7 DIVERSE
Formannskapskontoret
Rådmannen er den nærmeste overordnede for formannskapskontoret.
Sivile saker
Rådmannen delegeres myndighet til å beslutte at kommunen skal:
- bringe sak inn for domstolene (ta ut stevning) eller inngå forlik til avgjørelse i tvistesaker,
herunder saker knyttet til kommunens eiendommer og sosiale saker med mindre annet er særlig
bestemt i dette delegasjonsreglementet. Tilsvarende gjelder beslutning om anke og krav om
gjenopptakelse av slike saker. Uten delegasjon fra ordføreren kan rådmannen ikke effektuere
sin beslutning, men ordføreren vil i slike tilfeller være forpliktet til å effektuere rådmannens
beslutning.
- tilsvarende gjelder for rådmannens myndighet til å representere kommunen i alle saker for
jordskifteretten, i lensmannsskjønnsaker, nemnder, voldgift, og andre tvisteløsningsorganer.
- beslutte at vedtak av fylkesnemnda i barnevernssak eller sosial sak skal tas inn for retten.
Tilsvarende gjelder beslutning om anke og krav om gjenopptakelse av slike saker. Uten
delegasjon fra ordføreren kan rådmannen ikke effektuere sin beslutning, men ordføreren vil i
slike tilfeller være forpliktet til å effektuere beslutningen.
Det ovenfor nevnte gjelder med den begrensning at det er lagt til barneverntjenestens leder å
beslutte at barnevernssak skal tas inn til behandling i fylkesnemnda for barnevern og sosiale
saker.
De ovenfor nevnte punkter gjelder med den begrensning at i saker som gjelder ekspropriasjon
skal spørsmålet om å bringe saker inn for domstolene eller inngå forlik til avgjørelse i tvistesaker
forelegges kommunestyret.

Overnattingsbevilling/serveringsbevilling mat.
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet til å gi overnattingsbevilling/serveringsbevilling
mat etter uttalelse fra politimyndighet og kommunelege I.
Tildeling av trygdeboliger, kommunale utleieboliger og tilsvarende
Når det gjelder tildeling av omsorgsboliger, trygdeboliger, kommunale utleieboliger og lignende
til brukere, delegeres Rådmannen myndighet til å ivareta gjøremål som ikke er delegert til
formannskapet og som ikke etter lov er fastsatt ivaretatt av kommunestyret selv.
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet til å avgjøre søknader om tildeling av
omsorgsboliger, trygdeboliger, kommunale utleieboliger og lignende.
Rådmannen delegeres også avgjørelsesmyndighet til å si opp leieavtaler tilknyttet slike boliger.
Tilfeldig salg
Rådmannen avgjør forespørsler/søknader om tilfeldig salg av kioskvarer og lignende på
spesielle dager som 17. mai og lignende.
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Forespørsler/søknader om lotteri på offentlig grunn
Rådmannen avgjør forespørsler/søknader om lotteri på offentlig grunn hvor politimyndighet
krever kommunens samtykke.
Diverse innen helse- og omsorg
Rådmannen kan fatte vedtak og avgjørelser i medhold av lover og forskrifter på helse- og
omsorgsområdet i den utstrekning annet ikke følger av lovgivningen eller overordnet vedtak
(herunder fra Kommunestyret, Formannskapet og Hovedutvalg helse og omsorg) og hvor ikke
annet følger av «Delegasjon etter særlover» under «Hovedutvalg helse og omsorg sin
myndighet» i dette delegasjonsreglementet eller saken er av prinsipiell betydning. Herunder kan
rådmannen tildele (eller avslå søknader om) følgende (ikke uttømmende liste):
• dagplasser innen psykiatri
• trygghetsalarmer-/trygghetsalarmtjenester
• ergoterapi
• varig utlån eller korttidsutlån av hjelpemidler
• transporttjenester
• aktivitetstilbud
• individuell plan til brukere (IP)
• tekniske hjelpemidler (varig utlån)
• tekniske hjelpemidler (korttidsutlån)
Rådmannen kan innenfor lovgivningens rammer treffe beslutninger om brukerbetaling for
tjenester.
Rådmannen gis myndighet til å inngå avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter og leger
om arbeidsoppdrag for kommunen, samt tildele fysioterapeuthjemler og fastlegehjemler.
Rådmannen gis anledning til å sette vilkår, herunder å pålegge leger/fysioterapeuter kommunale
oppgaver, så langt det er innenfor rammene i lovgivningen og evt. avtaler/retningslinjer.
Faglige uttalelser til reguleringsplaner
Rådmannen har avgjørelsesmyndighet til å avgi faglige uttalelser til reguleringsplaner utarbeidet
av andre kommuner.

2. DELEGASJON ETTER SÆRLOV
Delegasjon etter særlover omfatter ikke saker som er av prinsipiell betydning.
Når det henvises til særlov, inkluderer det tilhørende forskriftsbestemmelser så langt ikke annet
følger av andre delegasjonsbestemmelser i dette delegasjonsreglementet.
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser etter loven med mindre annet er særskilt bestemt.
Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16. juni 2006 nr. 20
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen med mindre
annet er særskilt bestemt.
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Lov om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126
Rådmannen har det overordnede ansvar for arkivarbeidet i kommunen, herunder ansvar for at
underliggende organ får nødvendig rettledning, råd og instrukser, samt for utarbeidelse av
arkivplan.
Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen med mindre
annet er særskilt bestemt.
Unntak: fastsetting av barnehagens vedtekter.
Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
lov/forskrift tillegger kompetansen til et annet organ i kommunen eller annet er bestemt av
kommunestyret (se barneverntjenestens leder og formannskapet sin myndighet). Rådmannen
skal utøve sin myndighet etter retningslinjer vedtatt av hovedutvalg helse og omsorg og
innenfor rammer vedtatt av kommunestyret.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven)
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
annet er særskilt bestemt av kommunestyret eller i lovgivningen.
Lov om domstolene av 13.08.1915 nr. 5 (domstolloven)
Rådmannen delegeres myndighet som er lagt til kommunen til å treffe avgjørelse om fritak fra å
være lagrettemedlem eller meddommer.
Rådmannen delegeres myndighet som er lagt til kommunen til å treffe avgjørelser om sletting av
utvalgsmedlemmer fra lagrettemedlemmer- eller meddommerutvalg.
Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen.
Lov om eigedomsregistrering av 17. juni 2005 nr. 101 (matrikkellova)
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr. 29
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen og som ikke er
av prinsipiell betydning eller tillagt annet organ i kommunen.
Lov om erverv av vannfall mv. av 14. desember 1917 nr. 16
Rådmannen avgir uttalelse på vegne av kommunen i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62
Det delegeres til rådmannen å treffe avgjørelser i saker hvor loven med tilhørende forskrifter
åpner for at kompetansen kan legges til rådmannen.
Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, så langt loven
tillater.
Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr. 29
Rådmannen gis myndighet til å fatte vedtak/beslutninger i tilknytning til alle oppgaver/tiltak
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hvor ikke hovedutvalg helse og omsorg har slik myndighet under «Delegasjon etter særlov»,
eller annet for øvrig er særskilt bestemt.
Lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 nr. 100
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen.
Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 (gravferdsloven)
Rådmannen delegeres myndighet til å opptre på kommunens vegne i saker som hører inn under
reglene i gravferdsloven med mindre annet er særskilt bestemt (se ordførerens myndighet).
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, så langt loven
tillater og med unntak av:
- § 2-2 andre ledd: Forskrift om undervisningstid ut over timerammene,
- § 2-9 første ledd: Forskrift om ordensreglement,
- § 8-1 første ledd: Forskrift om inntaksområder for skolene.
Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr. 56 (helseberedskapsloven)
Rådmannen delegeres myndighet etter kapittel 2 (Ansvar for forberedelser og gjennomføring),
med mindre annet er særskilt bestemt i lovgivningen eller avgjørelsen er av prinsipiell betydning.
Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64
Rådmannen delegeres myndighet til å treffe avgjørelser i henhold til loven i den utstrekning slik
kompetanse ikke ufravikelig er lagt til andre gjennom lovens bestemmelser.
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) av 4. juli 2003 nr. 80
Rådmannen gis all myndighet etter introduksjonsloven, så langt loven tillater.
Lov om jakt og fangst av vilt av 29. mai 1981 nr. 38
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med unntak
av den myndighet som er delegert til hovedutvalg teknisk og miljø under «Delegasjon etter
særlov».
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni
2010 nr. 45 (sivilbeskyttelsesloven)
Rådmannen delegeres myndighet etter lovens kapittel IV (Kommunale plikter) og V (Kommunal
beredskapsplikt), med mindre annet er særskilt bestemt i lovgivningen eller avgjørelsen er av
prinsipiell betydning.
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Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
- Rådmannen gis myndighet til å tildele tjenester/iverksette tiltak i enkeltsaker og fatte
enkeltvedtak etter loven og gjeldende forskrifter.
- Rådmannen gis myndighet til å fremforhandle avtaleforslag mellom kommune og
helseforetak – jf. § 6-1.
Kommunestyret selv skal vedta avtaler mellom kommune og helseforetak. Rådmannen kan
likevel godkjenne mindre endringer i avtalene med helseforetak (samlet skal mindre endringer
som rådmannen godkjenner ikke medføre en vesentlig endring). Rådmannen kan signere
avtaler mellom kommunen og helseforetak. Rådmannen kan signere uenighetsprotokoll
utarbeidet i medhold av samarbeidsavtaler mellom kommune og helseforetak (jf. § 6-1) og
sende den inn til lokal tvisteløsningsnemnd.
Rådmannen skal utøve sin myndighet etter helse- og omsorgstjenesteloven i henhold til
retningslinjer vedtatt av hovedutvalg helse og omsorg og innen rammer vedtatt av
kommunestyret.
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. av 28. november
2003 nr. 98
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med unntak
av den myndighet som er delegert til hovedutvalg teknisk og miljø under «Delegasjon etter
særlov».
Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, så langt loven
tillater.
Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15. mai 1992 nr. 47
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 19. desember 2003 nr. 124
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen.
Lov om odelsretten og åsetesretten av 28. juni 1974 nr. 58
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd av 29. juni 2007 nr. 89
(kulturlova)
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, så langt loven
tillater.
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven)
Rådmannen utøver myndighet som er delegert til rådmannen i alkoholpolitiske retningslinjer for
Karmøy kommune vedtatt av kommunestyret.
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Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient- og
brukerrettighetsloven)
Rådmannen gis myndighet til å tildele tjenester/iverksette tiltak i enkeltsaker og fatte
enkeltvedtak for å ivareta personers rettigheter etter loven med tilhørende forskrifter.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å kunngjøre igangsetting av
kommuneplanarbeid og utarbeiding av forslag til planprogram, jf. §§ 11-12 og 11-13.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å fatte beslutninger om oppstart og
kunngjøring av reguleringsarbeid og eventuell utarbeiding av forslag til planprogram, jf. §§ 12-8
og 4-1.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å vedta små endringer i
reguleringsplan, jf. § 12-14.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å inngå avtale med private om
utarbeidelse av områdeplaner, jf. § 12-2.
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet etter lovens kap. 18 (Opparbeidelsesplikt og
refusjon av utgifter til veg, vann og avløp mv.)
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet etter lovens kap. 19 (Dispensasjon).
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet etter § 27-1 (om vannforsyning, herunder
pålegg om tilknytning til kommunal vannledning).
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet etter § 27-2 (om avløp, herunder pålegg om
tilknytning til kloakkledning).
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet etter lovens kap. 32 (ulovlighetsoppfølging).
Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet etter lovens fjerde del, byggesak og lovens
femte del, håndhevings- og gebyrregler. Unntatt fra dette er § 33-1 (Gebyr).
Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15
Rådmannen opptrer på kommunens vegne i saker etter granneloven.
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16
(offentleglova)
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om skogbruk av 27. mai 2005 nr. 31
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 nr. 131
Rådmannen delegeres myndighet etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen av 18.12.2009 nr. 131, herunder bl.a.:
1. Kapittel 3: Generelle oppgaver (Forebyggende arbeid)
2. Kapittel 4: Individuelle tjenester
3. Kapittel 5: Saksbehandlingen
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Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr av 24. mai 1929 nr. 4
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som etter loven er tillagt kommunen,
med mindre annet følger av loven.
Lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
annet er særskilt bestemt.
Lov om utdanningsstøtte av 3. juni 2005 nr. 37
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som etter loven er tillagt kommunen,
med mindre annet følger av loven.
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven)
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen i henhold til
loven med tilhørende forskrifter.
Lov om vegar av 21. juni 1963 nr. 23 (veglova)
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Vedtak om ekspropriasjon etter vegl. § 50 tilligger kommunestyret.
Lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr. 4 (vegtrafikkloven)
Rådmannen delegeres kompetanse til å være skiltmyndighet etter skiltforskriften §§ 28 og 29 jf.
vegtrafikkloven §§ 5 og 6. Rådmannen delegeres også myndighet etter skiltforskriften § 26 om
fartsregler og § 30 om trafikksignal og vegoppmerking jf. vegtrafikkloven §§ 5 og 6. Det samme
gjelder vegtrafikklovens § 4 om trafikkregler og § 7 om særlige forbud mot trafikk. Hvor
vegtrafikkloven eller skiltforskriften forutsetter delegasjon til kommunen fra en annen juridisk
enhet enn kommunen, må rådmannen forsikre seg om at tilstrekkelig delegasjon foreligger fra
den andre juridiske enheten til kommunen.
Lov om vergemål av 26. mars 2010 nr. 9
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som etter loven er tillagt kommunen,
med mindre annet følger av loven.
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker, ivareta alle plikter og gjøremål, som
ikke er pålagt kommunestyret selv.
Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og
annet ikke er særskilt bestemt.
Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr. 55
De oppgavene som er pålagt kommunen etter lov om vern mot smittsomme sykdommer herunder §§ 4-1, 4-6 og 4-9 delegeres til rådmannen, med mindre annet er ufravikelig bestemt i
loven.
Lov om vern mot tobakksskader 9. mars 1973 nr. 14
Rådmannen delegeres avgjørelsesmyndighet til å føre tilsyn med at reglene gitt i medhold av
tobakkskadelovens § 6 overholdes.
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Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell av 15. juni 2001 nr. 75
(dyrehelsepersonelloven)
Rådmannen delegeres kommunens myndighet etter dyrehelsepersonelloven.
Lov om voksenopplæring av 19. juni 2009 nr. 95
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, så langt loven
tillater.
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45
Det delegeres til rådmannen å gi uttalelse om løyve i enkeltsaker.

3. FORSKRIFTER
Delegasjon etter forskrifter omfatter ikke saker som er av prinsipiell betydning.
Forskrift for renovasjon i Karmøy kommune
Rådmannen delegeres myndighet etter forskriften med mindre annet er særskilt bestemt.
Forskrift for slamtømming i Karmøy kommune
Rådmannen delegeres myndighet etter forskriften med mindre annet er særskilt bestemt.
Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 nr. 931
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser i alle saker som er tillagt kommunen, med mindre
annet er særskilt bestemt.
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 nr. 847
Rådmannen gis myndighet til å begjære påtale i saker som gjelder brudd på forskrift om
brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 Bruk av ild utendørs. Rådmannen delegeres myndighet
til å ivareta kommunens plikter og gjøremål som ikke er pålagt kommunestyret selv.
Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal
helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten av 14. februar
2014 nr. 137
Rådmannen delegeres myndighet til å treffe avgjørelser i henhold til forskriften i den utstrekning
slik kompetanse ikke ufravikelig er lagt til andre gjennom forskriftens bestemmelser.
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt
feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Rådmannen delegeres myndighet etter forskriften med mindre annet er særskilt bestemt.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004 nr. 930 (avfallsforskriften)
Rådmannen delegeres myndighet etter forskriften med mindre annet er særskilt bestemt.
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og
anlegg som benyttes ved håndteringen av 8. juni 2009 nr. 602
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gjøremål som ikke er pålagt
kommunestyret selv.
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26. juni 2002 nr. 922
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gjøremål som ikke er pålagt
kommunestyret selv.
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Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten av 20. desember 2002 nr. 1731
Rådmannen delegeres myndighet til å treffe avgjørelser i henhold til forskriften.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19.
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991
nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften) av 27. juni 2003 nr. 792
Rådmannen delegeres myndighet til å treffe avgjørelser i henhold til forskriften.
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
av 3. april 2008 nr. 320
Rådmannen delegeres myndighet, herunder til å treffe avgjørelser, i henhold til forskriften i den
utstrekning slik kompetanse ikke ufravikelig er lagt til andre gjennom forskriftens bestemmelser.
Forskrift om miljørettet helsevern av 25. april 2003 nr. 486
Rådmannen delegeres myndighet som ikke etter lov eller forskrift er forutsatt ivaretatt av
kommunestyret eller kommuneoverlegen eller annet organ i kommunen.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. desember 1995 nr.
928
Rådmannen delegeres all myndighet som ikke er delegert til formannskapet under «Delegasjon
etter forskrift» og som etter lov eller forskrift ikke er forutsatt ivaretatt av kommunestyret selv.
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gjøremål som ikke er pålagt
kommunestyret selv.
Forskrift om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012 nr. 692
Rådmannen delegeres myndighet etter forskriften med mindre annet er særskilt bestemt.
Forskrift om pyrotekniske artikler av 3. oktober 2013 nr. 1199
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta kommunens plikter og gjøremål som ikke er pålagt
kommunestyret selv.
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser av 3. august
2009 nr. 1028 (Byggherreforskriften)
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser etter forskriften med mindre annet er særskilt
bestemt.
Forskrift om startlån fra Husbanken av 12. mars 2014 nr. 273
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser etter forskriften med mindre annet er særskilt
bestemt.
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember
1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser etter forskriften med mindre annet er særskilt
bestemt.
Forskrift om tekniske krav til byggverk av 26. mars 2010 nr. 489 (Byggteknisk forskrift)
Rådmannen delegeres myndighet etter forskriften så langt ikke annet er særlig bestemt.
Herunder delegeres rådmannen myndighet i tilknytning til §§ 11-7, 15-8, 15-9 og 15-10.
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Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 4. desember 2001 nr. 1372
Det delegeres til rådmannen å ta avgjørelser etter forskriften med mindre annet er særskilt
bestemt.
Forskrift om vann- og avløpsgebyr
Rådmannen delegeres myndighet etter forskriften med mindre annet er særskilt bestemt.
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Karmøy kommune, Rogaland
av 9. november 2010 nr. 1442
Rådmannen delegeres myndighet til å ivareta gjøremål som ikke er delegert til formannskapet
eller som etter lov er forutsatt ivaretatt av kommunestyret.
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.
desember 2000 nr. 1424
Rådmannen delegeres myndighet i den grad myndigheten ikke ufravikelig er lagt til et annet
organ i kommunen.

4. ANDRE LOVER OG FORSKRIFTER/LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER
I medhold av kommuneloven § 23 nr. 4 kan rådmannen innenfor sitt ansvarsområde gis fullmakt
til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Rådmannen gis myndighet til å treffe avgjørelser i henhold til lover og forskrifter som ikke er
nevnt ovenfor i saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret ikke har gitt
kompetansen til et annet organ i kommunen.
For de særskilte lovene og forskriftene som er nevnt ovenfor vil rådmannens kompetanse til å
treffe avgjørelser ikke påvirkes av lov- eller forskriftsendringer som ikke medfører en vesentlig
realitetsendring som gjør at avgjørelsene blir prinsipielle.

BARNEVERNTJENESTENS LEDER SIN MYNDIGHET /
BARNEVERNTJENESTEN SIN MYNDIGHET
Det er ikke besluttet at oppgaver som følger av barneverntjenesteloven skal legges til et
folkevalgt organ etter barneverntjenesteloven § 2-1, 3. ledd utenom det som uttrykkelig følger av
dette delegasjonsreglementet (herunder Formannskapets oppgave etter barneverntjenesteloven
§ 3-1, 1. ledd og budsjettsaker). Det er dermed ingen folkevalgte organ som er gitt myndighet i
klientsaker.
Barneverntjenestens leder har det overordnede ansvaret for oppgavene som etter lov om
barneverntjenester skal tillegges kommunens administrasjon for barneverntjeneste og
barneverntjenestens leder (Karmøy barneverntjeneste).
Karmøy barneverntjeneste er i denne sammenhengen den delen av kommunens administrasjon
som etter lov om barneverntjenester § 2-1, 4. ledd og 5. ledd skal utpekes til å jobbe med saker
etter barnevernloven og som ledes av barneverntjenestens leder.
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Barneverntjenestens leder og Karmøy barneverntjeneste skal utøve sin myndighet etter
retningslinjer vedtatt av hovedutvalg helse og omsorg og innenfor rammer vedtatt av
kommunestyret i den grad ikke annet følger av loven.
Det overordnede ansvaret for det generelle forebyggende arbeidet etter barnevernlovens § 3-1,
første ledd er tillagt formannskapet.
Det er lagt til barneverntjenestens leder å beslutte at barnevernssak skal tas inn til behandling i
fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Det er lagt til rådmannen å beslutte at vedtak av
fylkesnemnda i barnevernssak tas inn for retten. Det er rådmannen som tar beslutning om anke
og krav om gjenopptakelse av slike saker.
Formannskapet orienteres om ansvarsområdet/virksomhetens oppgaveområde.

TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM
Karmøy kommunestyre legger ansvaret for tilsyn med barn i fosterhjem etter lov om
barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 § 4-22 til Karmøy barneverntjeneste.
Karmøy barneverntjeneste skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig opplæring
og veiledning.
Formannskapet orienteres om ansvarsområdet/virksomhetens oppgaveområde.

SMITTEVERNLEGENS MYNDIGHET (ETTER SMITTEVERNLOVEN)
Smittevernlegen (kommunelegen innen smittevern) gis myndighet til å ivareta oppgavene
kommunelege pålegges etter lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994 nr. 55
(smittevernloven). Kommuneoverlegen er stedfortreder for smittevernlegen på smittevernlovens
område ved smittevernlegens fravær.
For de perioder kommunen ikke har egen smittevernlege, skal kommuneoverlegen som har
ansvar for øvrige medisinske områder ha kompetansen også etter smittevernloven.

35

SAKSPROTOKOLL - VALG AV FASTE UTVALG FOR PERIODEN 2019203
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 104/19
Behandling:
Nilsen (Ap) orienterte om at partiene var enig om at valg til alle utvalg, med unntak av
hovedutvalg teknisk og miljø, skulle skje ved såkalt avtalevalg. Forslaget til utvalgenes
sammensetning er utlagt på representantenes bord. Det ble vist til muligheten for å kreve
forholdsvalg jf. § 7-4.
Nilsen (Ap) gjennomgikk avstemmingsprosedyren som var som følger:
Faste medlemmer velges først. Deretter velges varamedlemmene og til sist foretar man valg av
leder og nestleder.
Innstillingens forslag til faste representanter for hovedutvalg helse og omsorg for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vararepresentanter i hovedutvalg helse og omsorg for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg helse og omsorg for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Ruth Mariann Hop (Ap).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i hovedutvalg helse og omsorg for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Veronika Helen Ørpetvedt (FrP)
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste representanter i hovedutvalg oppvekst og kultur for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vararepresentanter i hovedutvalg oppvekst og kultur for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.

Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg oppvekst og kultur for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Wenche Lindtner (Sp).

Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i hovedutvalg oppvekst og kultur for
kommunestyreperioden 2019-2023:
May Synnøve Rygh (KrF).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste representanter i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til vararepresentanter for hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023 enstemmig vedtatt.

Nilsen (Ap) orienterte om at det vil være 3 fra arbeidstakerorganisasjonene som tiltrer utvalget.
Før behandlingen av valg av leder i hovedutvalg administrasjon ba gruppeleder i Ap, L.
Andersen, og gruppeleder i Høyre, Gaard, om et gruppemøte.
Gruppemøte innvilges.
Pause i møtet.
Møtet formelt satt. Realitetsbehandling av saken fortsatte.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Einar Roald Endresen (FrP).

Gaard (H) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Dag Inge Aarhus (H).
Hansen (SV) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Marianne Sol Levinsen (SV).
Forslaget fremsatt av Hansen (SV) fikk 4 stemmer og falt (SV 2, MDG 2).
Forslaget fremsatt av Gaard (H) fikk 15 stemmer og falt (H 9, KL 6).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) ble vedtatt med 26 stemmer (Ap 10, FrP 6, KrF 5, SP 4, V 1).
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i hovedutvalg administrasjon for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Odd Mangor Einarsen (Ap).

Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) redegjorde for at valg av representanter til hovedutvalg teknisk og miljø ville
avholdt ved forholdsvalg jf. kommuneloven §§ 7-4 og 7-5 og at avstemningen ville skje skriftlig.
De ulike listeforslagsstillerne fremmet sine listeforslag.
L. Andersen (Ap) fremmet listeforslag på vegne av Arbeiderpartiet.
Midtun (FrP) fremmet listeforslag på vegne av Fremskrittspartiet.
Grindhaug (KrF) fremmet listeforslag på vegne av Kristelig folkeparti.
Grønningen (Sp) fremmet listeforslag på vegne av Senterpartiet.
Panagel Grindvold (MDG) fremmet listeforslag på vegne av Miljøpartiet De Grønne.
Gaard (H) fremmet listeforslag på vegne av Høyre.
Thorheim (KL) fremmet listeforslag på vegne av Karmøylista.
Tellekorpset mottok stemmesedlene.
45 stemmer mottatt.
Listeforslaget til Arbeiderpartiet fikk 10 stemmer og fikk dermed 2 faste representanter og 4
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Fremskrittspartiet fikk 5 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Kristelig Folkeparti fikk 5 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Senterpartiet fikk 5 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Miljøpartiet De Grønne fikk 5 stemmer og fikk 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Høyre fikk 10 stemmer og fikk dermed 2 fast representanter og 4
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Listeforslaget til Karmøylista fikk 5 stemmer og fikk dermed 1 fast representant og 3
vararepresentanter i hovedutvalg teknisk og miljø.
Ingen stemte blankt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i hovedutvalg teknisk og miljø for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Rune Midtun (FrP).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i hovedutvalg teknisk og miljø for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Siv Johanne Storesund (Ap).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Nilsen (Ap) viste til innstillingen hvor valgstyret og klagenemnd er personidentiske med
formannskapets medlemmer.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Innstillingens forslag til faste representanter i sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt enstemmig
vedtatt.
Innstillingens forslag til vararepresentanter i sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt enstemmig
vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt for
kommunestyreperioden 2019-2023:
Merete Håstø Albertsen (KrF)
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i sakkyndig takstnemnd eiendomsskatt
for kommunestyreperioden 2019-2023:
Kenneth Ferkingstad (H)
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Innstillingens forslag til faste representanter i sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt
enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste vararepresentanter i sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt
enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som leder i sakkyndig overtakstnemnd eiendomsskatt
for kommunestyreperioden 2019-2023:
Trygve Utvik (KrF).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) foreslo følgende representant som nestleder i sakkyndig overtakstnemnd
eiendomsskatt for kommunestyreperioden 2019-2023:
Trygve Hagland (KL).
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.
Nilsen (Ap) orienterte om at det var en endring i varamedlemslisten i eldrerådet, hvor Hild

Reidun Johannessen (Ap) tiltrer som 4. og siste varamedlem i eldrerådet.
Innstillingens forslag til faste og varamedlemmer ,med endringen i 4. varamedlem, enstemmig
vedtatt.
Innstillingens forslag til faste og varamedlemmer av råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste og varamedlemmer av ungdomsrådet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende faste utvalg og medlemmer for perioden 2019-2023:
HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Ruth Mariann Hop (Ap)
Kenneth Halleland (Ap)

1. Sølvi Henningsen Røyland
2. Jan Mathiesen
3. Mathilde Hope Nes
4. Oddmund Holgersen

Veronica Helen Ørpetvedt (FrP)
Geir Aarvik (FrP)

1. Einar R. Endresen
2. Bente Tjøsvoll
3. Oddvar J. Aarvik
4. Kari Synnøve Hovden Sandhåland

Yngve Eriksen (KrF)

1. Josefine Anna Halvorsen
2. Lars Petter Bratthammer
3. Mirijam Ånensen Jakobsen

Anne Grete Hegerland Naley (Sp)

1. Olaug Vikingstad
2. Bjørn Bruaset
3. Marianne Skeie Callaghan

Inge J. Ekornsæter (H)

1. Ole Kristian Nilsen
2. Geir Ove Vikshåland
3. Otto Andreas Dahl

Lillian Levik Løndalen (KL)

1. Elisabeth Thorheim

Susan Elin Borg (KL)

2. Ernst L. Johannessen
3. Inger Anne Vikre
4. Mette Kvalvik

LEDER:
Ruth Mariann Hop (Ap)
NESTLEDER: Veronica Helen Ørpetvedt (FrP)

HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Svein Aamelfot (Ap)
Stine K. Bjelland (Ap)

1. Silje K. Husebø
2. Mathilde Hope Nes
3. Tore Skeie
4. Odd Johan Odde

Monika Håstø (FrP)

1. Alexander Aarvik
2. Fredrik K. Vedøy
3. Oddbjørg Halsteindal

May Synnøve Rygh (KrF)

1. Alf Olav Rossland
2. Johnny Stangeland
3. Josefine Anna Halvorsen

Øyvind-Andreas Kolstø (V)

1. Ingvald Frøyland Dahl
2. Magnar Jordåen
3. Signe Marie Lie

Wenche Lindtner (Sp)

1. Glynis Kristoffersen
2. Ragnar Vikshåland
3. Marit Sandve Risdal

Roald Alsaker (H)
Nina Ve Sæbø (H)

1. Kathrine A. Wathne
2. Sunniva Håland Thomsen
3. Ole Petter Kallevik
4. Kate Elin Bårdsen

Per Magnus Mannes (KL)

1. Hans Falnes Ellingsen
2. Sissel Thorheim
3. Tore Olsen

LEDER:
Wenche Lindtner (Sp)
NESTLEDER: May Synnøve Rygh (KrF)

HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON

MEDLEM:

VARAMEDLEM:

Odd Mangor Einarsen (Ap)
Inger Elise Netland Kolstø (Ap)

1. Jarle «Sira»Nilsen
2. Randi H. Flesjå
3. Alf Tore Sørheim
4. Elora S. Stava

Einar Roald Endresen (FrP)

1. Veronica Helen Ørpetvedt
2. Monika Håstø
3. Kenneth Naley

Mari Andrea Austad Nes (KrF)

1. Sigve Medhaug
2. Jostein Myklebust
3. Møyfrid Klovning Byrkjeland

Marit Sandve Risdal (Sp)

1. Gunnar Amland
2. Olaug Stava Farbu
3. Siv Elin Ve

Marianne Sol Levinsen (SV)

1. John Terje Nordskog
2. Hilde Karine Slotnes
3. Oddmund Paulsen

Dag Inge Aarhus (H)
Ole Kristian Nilsen (H)

1. Kenneth Ferkingstad
2. Emiilia I. H. Gustavsen
3. Frode Sørheim
4. Tone Hemnes

Tore Olsen (KL)

1. Trygve Norman Michelsen
2. Veronika Digernes
3. Arvid Nornes

LEDER:
Einar Roald Endresen (FrP)
NESTLEDER: Odd Mangor Einarsen (Ap)

3 medlemmer som velges av arbeidstakerorganisasjonene tiltrer når hovedutvalget fungerer som
partssammensatt utvalg.

HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Siv Johanne Storesund (Ap)
Robin Hult (Ap)

1. Tor Magne Johannessen
2. May Doris Fagerland
3. Svein Hegland
4. Gunn Elise Aarsand Dale

Rune Midtun (FrP)

1. Fredrik K. Vedøy
2. Alexander Aarvik
3. Oddbjørg Halsteindal

Maryon Østhus (KrF)

1. Nils Johannes Bowitz-Øygarden
2. Sigve Medhaug
3. Erle Mirjam Toskedal

Ragnar Vikshåland (Sp)

1. Nils Magne Jakobsen
2. Anne Grete Hegerland Naley
3. Jan Magnus Hillesland

Nils W. Krog (MDG)

1. Niklas Pannagel Grindvold
2. Norunn Hauge
3. Dag-Helge Rønnevik

Kåre Hatløy (H)
Kristin Davidsen (H)

1. Geir Harald Skorpe
2. Erlend Nilsen
3. Synniva Håland Thomsen
4. Tove Mette Vea Knutsen

Trygve Hagland (KL)

1. Knut Tøtlandsmo
2. Jan Jonassen
3. Elisabeth Thorheim

LEDER:
NESTLEDER:

Rune Midtun (FrP)
Siv Johanne Storesund (Ap)

VALGSTYRET OG KLAGENEMND

MEDLEMMER:
Personidentiske med formannskapets medlemmer

VARAMEDLEMMER:
Personidentiske med formannskapets varamedlemmer.

LEDER: Ordfører
NESTLEDER: Varaordfører

SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Merete Håstø Albertsen (KrF)

Sten Tore Dybdal (SV)

Gunnar Amland (Sp)

Svein Andreas Næsse (Ap)

Kenneth Ferkingstad (H)

Elisabeth Thorheim (KL)

LEDER:
Merete Håstø Albertsen (KrF)
NESTLEDER: Kenneth Ferkingstad (H)

SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT

MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

Trygve Utvik (KrF)

Andre Kidess (H)

Oddbjørg Halsteindal (FrP)

Hild R. Johannessen (Ap)

Trygve Hagland (KL)

Rune Skådel (KL)

LEDER:
Trygve Utvik (KrF)
NESTLEDER: Trygve Hagland (KL)

ELDRERÅD

MEDLEM:

VARAMEDLEM:

(Eldrerådet velger selv leder og nestleder)

Olaug Stava Farbu (Sp)
Ole Ravnsnæs (FrP)

1. Bjørn Harald Johansen (Ap)
2. Bjørg Spångberg (Postpensjonistene)
3. Per A. Bjelland (LHL)
4. Hild Reidun Johannessen (Ap)

Inger Anne Vikre (KL)
Turid Tveit (Norheim sanitetsforening)
Harald Skorpe (Karmøy Senior Høyre)
Nils Oddvar Reiersen (Seniornett Skudenes)
Else Marie Steinkopft Hjelmås
(Seniordans Avaldsnes )

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MEDLEM:

VARAMEDLEM:

(Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne velger selv sin leder og nestleder)
Bente Tjøsvoll (FrP)

Tove M. Knutsen (H)

Johnny Stangeland (KrF)

Nina Lønning Førland (SV)

Aina Budal (Ap)

Maria Fagerland (Ap)

Eivind Nordbø (H)

Stein Kåre Mannes (KL)

Elena Daniela Trifan (Blindeforbundet)

1. Stein B. Tangen (BIO)

Lars Gunnar Oma (NFU)

2. Arne Olav Hope (SAFO)
3. Barbro Helgesen (ADHD)
4. Karin Husebø (BIO)

Kjell Inge Bringedal (NHF)

UNGDOMSRÅD
MEDLEM:

VARAMEDLEM:

(Ungdomsrådet velger selv sin leder og nestleder)
Kopervik videregående skole:
Henrik Staveland Tveitane

Ingrid Risdal Liknes

Danielsen ungdomsskole Karmøy:
Radoslaw Robert Zielinski
Åkra ungdomsskole:
Karoline Haugeberg

Samuel Eriksen

Vormedal ungdomsskole:
Amalie Rognaldsen

Krister Rognaldsen Pedersen

Bø ungdomsskole:
Idunn Tho

Eila Apeland

Skudenes ungdomsskole:
Andrea Sæle

Gustav Tjøstheim

Stangeland ungdomsskole:
Håvar Benestvedt

David Lomnicki

Åkrehamn videregående skole:
Leif Harald Kolbeinsen Langåker

Jabina Behrends

Kristen videregående skole Haugaland:
Hedda Aarhus

Lydia Oosterkamp

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5825

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2019-2023

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende utsendinger og representanter for perioden 2019-2023:
REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KOMMUNENES SENTRALFORBUND
MEDLEMMER:
(6 stk)

VARAMEDLEMMER:
(6 stk)

KIRKELIG FELLESRÅD
REPRESENTANT:

VARAPRESENTANT:

KONFLIKTRÅDET

REPRESENTANT:

VARAREPRESENTANT:

ÅRSMØTE FRILUFTSRÅDET VEST
MEDLEMMER:
(3 stk)

INDUSTRIVANNVERKET

VARAMEDLEMMER:
(3 stk, numerisk rekkefølge)

MEDLEMMER:
(2 stk)

VARAMEDLEMMER:
(2 stk, personlige varamedlemmer)

VANNOMRÅDEUTVALG OG VANNREGIONUTVALG
REPRESENTANT:

VARAPRESENTANT:

HJORTEVILTUTVALGET
MEDLEM:

VARAMEDLEM:

POLITISK STYRINGSGRUPPEN FOR HAUGALANDSPAKKEN
MEDLEMMER:
(2 stk)

VARAMEDLEMMER:
(2 stk, numerisk rekkefølge)

SAKSFRAMSTILLING
Karmøy kommune har ennå ikke mottatt henvendelser fra alle instanser hvor det skal oppnevnes
kommunale representanter. Oversikten i forslag til vedtak er satt opp i tråd med oppnevningen
for perioden 2015-2019, men oppdatert noe i forhold til kjente endringer.
Oversikt over vedlegg:
Brev fra KS

Fra: Leni Tande <Leni.Tande@ks.no>
Sendt: tirsdag 10. september 2019 12.57
Til: firmapost@rogfk.no <firmapost@rogfk.no>; post@eigersund.kommune.no
<post@eigersund.kommune.no>; postmottak@sandnes.kommune.no
<postmottak@sandnes.kommune.no>; postmottak@stavanger.kommune.no
<postmottak@stavanger.kommune.no>; postmottak@haugesund.kommune.no
<postmottak@haugesund.kommune.no>; postmottak@sokndal.kommune.no
<postmottak@sokndal.kommune.no>; postmottak@lund.kommune.no
<postmottak@lund.kommune.no>; postmottak@bjerkreim.kommune.no
<postmottak@bjerkreim.kommune.no>; post@ha.kommune.no <post@ha.kommune.no>;
postmottak@klepp.kommune.no <postmottak@klepp.kommune.no>;
postmottak@time.kommune.no <postmottak@time.kommune.no>;
postmottak@gjesdal.kommune.no <postmottak@gjesdal.kommune.no>; epost@sola.kommune.no
<epost@sola.kommune.no>; post@randaberg.kommune.no <post@randaberg.kommune.no>;
postmottak@strand.kommune.no <postmottak@strand.kommune.no>;
postmottak@hjelmeland.kommune.no <postmottak@hjelmeland.kommune.no>;
postmottak@suldal.kommune.no <postmottak@suldal.kommune.no>; post@sauda.kommune.no
<post@sauda.kommune.no>; post@kvitsoy.kommune.no <post@kvitsoy.kommune.no>;
postmottak@bokn.kommune.no <postmottak@bokn.kommune.no>; post@tysver.kommune.no
<post@tysver.kommune.no>; Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>;
post@utsira.kommune.no <post@utsira.kommune.no>; postmottak@vindafjord.kommune.no
<postmottak@vindafjord.kommune.no>
Emne: Valg til KS' organer i konstituerende møte
Til postmottak
Jeg ber om at du videresender denne mailen/brevet til rådmann, ordfører og politisk
sekretariat/formannskapssekretær. Takk!
Hilsen Leni Tande
-------Til kommunene i Rogaland
Rogaland fylkeskommune

Valg til KS
I henhold til ”Vedtekter i KS” skal valg til KS’ organer foretas av de konstituerende møter i
kommunestyrer og fylkesting. Det er særdeles viktig at valgene foretas på første møtet for at
delegatene skal være klar før fylkesmøtet.
For sammenslåingskommunene skal delegatene velges fra den sammenslåtte kommunen, dvs. valgte
representanter fra 01.01.2020
I vedlagte brev finner du mer informasjon og skjema som må fylles ut så snart valgene er gjort og
som skal sendes til Leni.tande@ks.no
NB! Det er svært viktig at vi får inn epost-adresser og tlf.nr. til delegatene slik at vi raskt kan
kommunisere med dem.

Viktige møtedatoer å merke seg:
Fylkesmøte: 7.- 8.nov. 2019, Haugesund, Hotel Maritim
Strategikonferansen: 27.-28.jan 2020, Sola, Hotel Clarion Air
Landstinget: 10.-12.feb. 2020 i Oslo

Takk for hjelpen!
Vennlig hilsen

Leni Tande
Spesialkonsulent
Epost: leni.tande@ks.no
Mobil: 97071925
http://www.ks.no
KOMMUNESEKTOREN SIN ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Til kommunene i Rogaland
Rogaland fylkeskommune

10.09.2019
Valg til KS
I henhold til ”Vedtekter i KS” (vedlegg 1) skal valg til KS’ organer foretas av de konstituerende møter
i kommunestyrer og fylkesting. Det er særdeles viktig at valgene foretas på første møtet for at
delegatene skal være klar før fylkesmøtet.
Valg av tillitsvalgte til Landstinget, landsstyret, hovedstyret, fylkesmøter og fylkesstyrer i KS fra
kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. I
kommuner og fylkeskommuner der det er parlamentarisk styre kan kommune-/by-/fylkesråder
velges selv om de ikke er folkevalgt.

1. Valg til KS fylkesmøte
a) Slik gjør kommunene
Kommunestyrets konstituerende møte velger representanter og vararepresentanter til KS
Fylkesmøte.
Om kommunenes valg av representanter til fylkesmøte
Fra KS’ vedtekter § 10:
Hver kommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet på bakgrunn av
folketallet pr.01.01. det år valg til kommunestyret avholdes, etter følgende skala:
Inntil 3000 innbyggere
- 1 delegat
3001 til 10 000 innbyggere
- 2 delegater
10 001 til 20 000 innbyggere
- 3 delegater
20 001 til 30 000 innbyggere
- 4 delegater
30 001 til 40 000 innbyggere
- 5 delegater
40 001 til 50 000 innbyggere
- 6 delegater
50 001 til 60 000 innbyggere
- 7 delegater
60 001 til 70 000 innbyggere
- 8 delegater
70 001 til 90 000 innbyggere
- 9 delegater
90 001 til 120 000 innbyggere
- 10 delegater
120 001 til 150 000 innbyggere
- 11 delegater
150 001 til 180 000 innbyggere
- 12 delegater
180 001 til 210 000 innbyggere
- 13 delegater
210 001 til 240 000 innbyggere
- 14 delegater
240 001 til 270 000 innbyggere
- 15 delegater
270 001 til 300 000 innbyggere
- 16 delegater
300 001 og flere innbyggere
- 17 delegater

Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller kommune/byråder i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene.

Om kommunenes valg av vararepresentanter til fylkesmøte
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert
parti/gruppering).

b) Slik gjør fylkeskommunene
Konstituerende fylkesting velger representanter og vararepresentanter til KS fylkesmøte.
Om fylkeskommunenes valg av representanter til fylkesmøte
Fra KS’ vedtekter § 10:
Hver fylkeskommune velger representanter med varamedlemmer til fylkesmøtet blant fylkestingets
representanter og fylkesrådene på bakgrunn av folketallet pr. 01.01. det år valg til fylkesting
avholdes, etter følgende skala:
Inntil 300 000 innbyggere
- 13 delegater
300 001 til 400 000 innbyggere
- 14 delegater
400 001 til 500 000 innbyggere
- 15 delegater
500 001 til 600 000 innbyggere
- 16 delegater
600 001 til 700 000 innbyggere
- 17 delegater
700 001 til 800 000 innbyggere
- 18 delegater
800 001 til 900 000 innbyggere
- 19 delegater
900 001 til 1 000 000 innbyggere
- 20 delegater
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere
- 21 delegater
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere
- 22 delegater
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere
- 23 delegater
1 300 001 og flere innbyggere
- 24 delegater
Fylkeskommuner med parlamentarisk styringssystem velger selv om fylkesordfører eller
fylkesrådsleder møter.
Om fylkeskommunenes valg av vararepresentanter til fylkesmøtet
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert
parti/gruppering).

2. Valg til Landstinget
a) Slik gjør kommunene
Kommunenes representanter og vararepresentanter til KS Landsting velges på det konstituerende
fylkesmøtet i KS som avholdes i Haugesund fredag 8.november 2019.

Fylkesmøtets valg av delegater til Landstinget
Fra KS’ vedtekter § 4:
Kommunenes landstingsdelegater med varadelegater velges for landstingsperioden på første
fylkesmøte etter kommune- og fylkestingsvalget. Kommunenes representanter i fylkesmøtet velger
så mange landstingsdelegater som det samlede innbyggertall i fylket pr. 01.01. i valgåret, etter
følgende skala:
Inntil 300 000 innbyggere
- 9 delegater
300 001 til 400 000 innbyggere
- 11 delegater
400 001 til 500 000 innbyggere
- 13 delegater
500 001 til 600 000 innbyggere
- 15 delegater
600 001 til 700 000 innbyggere
- 17 delegater
700 001 til 800 000 innbyggere
- 19 delegater
800 001 til 900 000 innbyggere
-21 delegater
900 001 til 1 000 000 innbyggere
- 23 delegater
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere
-25 delegater
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere
- 27 delegater
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere
- 29 delegater
1 300 001 og flere innbyggere
- 31 delegater

Fylkesmøtets valg av varadelegater til Landstinget
Det velges et antall varadelegater som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall delegater med tillegg
av to.
Bare kommunene har stemmerett på kommunenes landstingsdelegater. Fylkeskommunene velger
sine delegater med vara direkte, se pkt. 2b under.

b) Slik gjør fylkeskommunene
Om fylkeskommunens valg av delegater til Landstinget
Fylkeskommunene må velge sine Landstingsdelegater (og varadelegater) før det konstituerende
Fylkesmøtet i KS.
Fra KS’ vedtekter § 4:
Fylkeskommunens landstingsdelegater med varadelegater velges blant fylkestingets representanter
og fylkesrådene for landstingsperioden innen utgangen av oktober måned det år fylkestingsvalget er
holdt, j.fr. § 17 nr.1 i Kommuneloven. Hver fylkeskommune velger delegater etter samlede
innbyggertall i fylket pr. 01.01. i valgåret, etter følgende skala:
Inntil 300 000 innbyggere
- 4 delegater
300 001 til 400 000 innbyggere
- 5 delegater
400 001 til 500 000 innbyggere
- 6 delegater
500 001 til 600 000 innbyggere
- 7 delegater
600 001 til 700 000 innbyggere
- 8 delegater
700 001 til 800 000 innbyggere
- 9 delegater
800 001 til 900 000 innbyggere
- 10 delegater
900 001 til 1 000 000 innbyggere
- 11 delegater
1 000 001 til 1 100 000 innbyggere
- 12 delegater
1 100 001 til 1 200 000 innbyggere
- 13 delegater
1 200 001 til 1 300 000 innbyggere
- 14 delegater
1 300 001 og flere innbyggere
- 15 delegater

Om fylkeskommunens valg av varadelegater til Landstinget
Ved valg av varadelegater brukes samme skala som for delegater + at KS anbefaler 2 ekstra
varadelegater for hvert parti/gruppering.

KS’ vedtekter regulerer valg til KS’ organer

KS’ vedtekter er vedlagt i sin helhet (vedlegg 1). Det anbefales å lese disse hvis man er usikker på
noen av valgene.
I følge vedtekter for KS § 3, fjerde avsnitt, kan valg til KS’ organer kreves fremmet som
forholdstallsvalg. Ved alle valg til KS’ organer, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert
med minst 40 % av medlemmene.
Generelt ved valg til KS’ organer
Hvis en person er valgt som representant eller vararepresentant fra fylkeskommunen, bør ikke
vedkommende velges som representant (eller vara) fra en kommune (eller motsatt).
Konstituerende fylkesmøte i Rogaland
Det konstituerende fylkesmøtet i fylket vil finne sted 7.- 8.november, Scandic Maritim hotel i
Haugesund, fra kl.15:30 – 12:30. Foruten valg av landstingsdelegater skal dette møtet i følge
vedtektene, velge fylkesstyre. Innkalling til det konstituerende fylkesmøtet vil bli sendt fra KS
Rogaland. Her gis nærmere informasjon om valg til fylkesstyret.
KS Landsting
KS 20. Landsting vil finne sted i Oslo 10.- 12. februar 2020.
Kommunal Politisk Toppmøte
Det vil i 2020 bli arrangert Kommunal Politisk Toppmøte (KPT) i tilknytning til Landstinget. Program
og invitasjon sendes senere ut til medlemmene fra KS Agenda.
Meld inn valgene til KS Rogaland
Beskjed om valgene til KS’ organer (med navn, partitilhørighet, e-postadresse og mobiltelefonnr.)
sendes KS Rogaland v/Leni Tande Leni.tande@ks.no så snart valget er foretatt (se vedlagte skjema i
vedlegg 2).
Det er viktig at KS får vite hvem som er valgt til ordfører og varaordfører (oppgis også i skjemaet).

Spørsmål?
Spørsmål om valgene kan rettes til regiondirektør Helene Arholm 958 51 187, epost:
helene.arholm@ks.no eller KS sentralt ved Tor Magne Fredriksen tlf. 91159023, epost: tmf@ks.no
Lykke til med konstitueringen og valgene!
Med vennlig hilsen
Helene Arholm
Vedlegg:
1. Vedtekter KS – link her
2. Skjema for utfylling: Valg av representanter til KS fylkesmøte

Valg av representanter til KS Rogaland sitt fylkesmøte
Kommune/fylkeskommune
Ordfører:
Varaordfører:

Navn:
Navn:

Parti:
Parti:

Mobil:
Mobil:

E-post:
E-post:

Representanter for hvert parti/gruppering i nummerert rekkefølge: (Se KS-vedtekter § 12)
Nr.

Navn:

Parti:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Vararepresentanter for hvert parti/gruppering i nummerert rekkefølge:
(Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert parti/gruppering)
Nr.

Navn:

Parti:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Skjemaet er fylt ut av: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(med navn, funksjon og e-postadresse)
Utfylt skjema sendes til KS Rogaland ved Leni Tande , leni.tande@ks.no, (mobil 97071925)

SAKSPROTOKOLL - VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER
FOR PERIODEN 2019-2023
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 105/19
Behandling:
Innstillingens forslag til faste representanter og vararepresentanter til fylkesmøtet i kommunenes
sentralforbund enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til fast representant og vararepresentant i kirkelig fellesråd enstemmig
vedtatt.
Innstillingens forslag til fast representant og vararepresentant til konfliktrådet enstemmig
vedtatt.
Innstillingens forslag til medlemmer og varamedlemmer i årsmøtet Friluftsrådet Vest enstemmig
vedtatt.
Innstillingens forslag til medlemmer og varamedlemmer i industrivannverket enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til fast representant og vararepresentant i vannområdeutvalg og
vannregionutvalg enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til fast medlem og varamedlem til hjorteviltutvalget enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til faste medlemmer og varamedlemmer i politisk styringsgruppe for
Haugalandspakken enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende utsendinger og representanter for perioden 2019-2023:
REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KOMMUNENES SENTRALFORBUND
MEDLEMMER:
(6 stk)

VARAMEDLEMMER:
(6 stk)

Svanhild Lygre Andersen (Ap)

Veronika Brekke Jakobsen (Ap)

Rune Midtun (FrP)

Einar Roald Endresen (FrP)

Alf Magne Grindhaug (KrF)

May Synnøve Rygh (KrF)

Randi Wisnæs (H)

Jan Birger Medhaug (H)

Helge Thorheim (KL)

Susan Elin Borg (KL)

Marianne Sol Levinsen (SV)

Nils W. Krog (MDG)

KIRKELIG FELLESRÅD
REPRESENTANT:

VARAPRESENTANT:

Tor Asle Grønningen (Sp)

Tor Kristian Gaard (H)

KONFLIKTRÅDET

REPRESENTANT:

VARAREPRESENTANT:

Mads Pedersen (KrF)

Veronika Brekke Jakobsen (Ap)

ÅRSMØTE FRILUFTSRÅDET VEST
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

(3 stk)

(3 stk, numerisk rekkefølge)

Svein Hegland (AP)

Elin Dagmar Danielsen (V)

Bente Tjøsvoll (FrP)

Geir Aarvik (FrP)

Ole Petter Kallevik (H)

Synniva Håland Thomsen (H)

INDUSTRIVANNVERKET
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

(2 stk)

(2 stk, personlige varamedlemmer)

Svein Åge Susort (KrF)

Jens Inge Ve (Sp)

Grant Hinderaker (FrP)

Elin Dagmar Danielsen (V)

VANNOMRÅDEUTVALG OG VANNREGIONUTVALG
REPRESENTANT:

VARAPRESENTANT:

Geir Sigurd Ådland (KL)

Monika Kvilhaugsvik (SV)

HJORTEVILTUTVALGET

MEDLEM:

VARAMEDLEM:

Jens Inge Ve (Sp)

Leif Arild Fjellheim (Ap)

POLITISK STYRINGSGRUPPEN FOR HAUGALANDSPAKKEN
MEDLEMMER:

VARAMEDLEMMER:

(2 stk)

(2 stk, numerisk rekkefølge)

Ordfører

Helge Thorheim (KL)

Varaordfører

Tor Kristian Gaard (H)

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/5826

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

VALG AV EIERREPRESENTANTER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER FOR PERIODEN
2019-2023

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende som eierrepresentantanter i interkommunale selskaper
for perioden 2019-2023:
KARMSUND HAVN IKS - HAVNERÅD
Medlemmer

Varamedlemmer
1.

HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - REPRESENTANTSKAPET
Medlem
Varamedlemmer

HAUGALAND VEKST IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem
Varamedlemmer
Ordfører
1. Varaordfører
KRISESENTER VEST IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem
Varamedlemmer
Rådmann
Rådmannens stedfortreder
ROGALAND INTERKOMMUNALE ARKIV IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem
Varamedlemmer
Rådmann
Rådmannens stedfortreder

I henhold til lov om interkommunale selskaper er det kommunestyret som skal oppnevne
kommunens representant(er) til hvert av disse selskapene:
§ 6.Representantskapet og dets sammensetning
Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én
representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine representanter.
Er et interkommunalt selskap deltaker, oppnevner selskapets representantskap dets
representanter. Det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer.
Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved
forholdsvalg eller flertallsvalg.
Daglig leder kan ikke velges til medlem av representantskapet.
Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen.
Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.
Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

I forslag til vedtak er det satt opp valg av medlem til representanskapet til alle interkommunale
selskap som Karmøy kommune er med i.
I noen av selskapene har kommunestyret tidligere vedtatt at det skal være ordfører eller rådmann
som er kommunens representant. Dette er tatt inn i forslag til vedtak.

SAKSPROTOKOLL - VALG AV EIERREPRESENTANTER I
INTERKOMMUNALE SELSKAPER FOR PERIODEN 2019-2023
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 106/19
Behandling:
Innstillingens forslag til eierrepresentanter i interkommunale selskaper for perioden 2019-2023
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Karmøy kommunestyre velger følgende som eierrepresentantanter i interkommunale selskaper
for perioden 2019-2023:

KARMSUND HAVN IKS - HAVNERÅD
Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører

1. Varaordfører

HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS - REPRESENTANTSKAPET
Medlem

Varamedlemmer

Einar Roald Endresen

Asbjørn Eik-Nes

HAUGALAND VEKST IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem

Varamedlemmer

Ordfører

1. Varaordfører

KRISESENTER VEST IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem

Varamedlemmer

Rådmann

Rådmannens stedfortreder

ROGALAND INTERKOMMUNALE ARKIV IKS - REPRESENTANTSKAP
Medlem

Varamedlemmer

Rådmann

Rådmannens stedfortreder

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
19/5821

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

VALG AV BARNAS REPRESENTANT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ

Forslag til vedtak:
Karmøy kommunestyre velger Lene Yvonne Kvilhaug som barnas representant til hovedutvalg
teknisk og miljø i perioden 2019-2023.
Siri Merete Alfheim velges som vararepresentant.

SAKSFRAMSTILLING
Av plan- og bygningsloven § 3-3 (3) følger det at kommunestyret skal sørge for å etablere en

særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen etter plan- og bygningsloven.
Dette er en videreføring av tidligere plan- og bygningslov av 1985 § 9-1 hvor det ble vist til at
kommunestyret selv peker ut en tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser
etter plan-og bygningsloven.
Lene Yvonne Kvilhaug ved formannskapskontoret foreslås som barnas representant for hovedutvalg
teknisk og miljø. SLT og folkehelsekoordinator Siri Merete Alfheim har vært barnas representant i
kommunestyreperioden 2015-2019, og innstilles nå som vararepresentant.

SAKSPROTOKOLL - VALG AV BARNAS REPRESENTANT HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 107/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre velger Lene Yvonne Kvilhaug som barnas representant til hovedutvalg
teknisk og miljø i perioden 2019-2023.
Siri Merete Alfheim velges som vararepresentant.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øystein Hagerup
19/5384

Arkiv: F01
Sign:

Dato:

Utvalg:

Kommunestyret

21.10.2019

BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE - KORRIGERT FINANSIERING

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Tredje avsnitt i kommunestyrets vedtak i sak 73/19 om finansiering ut 2019 fra
formannskapets disposisjonspost utgår.
2. Ordningen med at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av behov
for sosial stønad videreføres.
3. For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler på kr
300 000 samt kr 400 000 fra kommunestyrets disposisjonsfond.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Kommunestyret gjorde 1. juli vedtak i sak KST 73/19

Kommunestyret gjorde 1. juli vedtak i sak KST 73/19 «Barnetrygd for
sosialhjelpsmottakere». I vedtaket heter det at:
Kommunestyret vedtar at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av behov
for sosial stønad.
Ordningen gjøres gjeldende fra 1. oktober 2019.
For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler kr 300.000 samt kr
400.000 fra formannskapets disposisjonspost. For senere år innarbeides nødvendig beløp i
kommunens budsjett og økonomiplan.
Utgifter til denne endringen er i 2019 altså vedtatt dekket inn med en bevilgning på 300
000 kroner i forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan 2019-2022, samt en
ytterligere bevilgning på 400 000 kroner fra formannskapets disposisjonspost. Disse
midlene skulle da dekke kostnadene til implementering av ordningen fra 1. oktober 2019.
Slik det ble orientert om i formannskapet 26. august, viste det seg at det ikke er dekning på
formannskapets disposisjonspost til det vedtatte beløpet, slik at vedtaket slik det står når
ikke har gyldig budsjettmessig inndekning. Den opprinnelige bevilgningen på 300 000
kroner dekker kostnader til ordningen den første måneden fra oppstart 1. oktober, men for
å videreføre ordningen etter oktober, må det gjøres nytt bevilgningsvedtak.
Rådmannens konklusjon
Det foreslås derfor følgende vedtak, der pengene til videreføring av ordningen tas fra
kommunestyrets disposisjonsfond. For senere år innarbeides nødvendig beløp i kommunes
budsjett og økonomiplan, i tråd med vedtaket 1. juli.
1. Tredje avsnitt i kommunestyrets vedtak i sak 73/19 om finansiering ut 2019 fra
formannskapets disposisjonspost utgår.
2. Ordningen med at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av
behov for sosial stønad videreføres.
3. For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler på kr
300 000 samt kr 400 000 fra kommunestyrets disposisjonsfond.
Rådmannen i Karmøy, 29.08.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE
- KORRIGERT FINANSIERING
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 108/19
Behandling:
Bjelland (Ap), som leder av NAV Karmøy, redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. koml.
§ 11-10 jf. fvl. § 6.
Bjelland fratrådte.
44 representanter til stede.
Røyland (Ap) tiltrådte.
45 representanter til stede.
Nilsen (Ap) foreslo:
Bjelland (Ap) er å anse som inhabil på bakgrunn av sin tidligere befatning med den opprinnelige saken
vedrørende barnetrygd for sosialhjelpsmottakere.
Forslaget fremsatt av Nilsen (Ap) enstemmig vedtatt.

Hansen (SV) foreslo følgende i forlengelse av vedtakets punkt 3:
For senere år innarbeides nødvendig beløp i kommunens budsjett og økonomiplan.
Nilsen (Ap) redegjorde for avstemmingsrekkefølgen:
Først voteres det over vedtakets innstilling. Deretter voteres det over tilleggsforslaget fremsatt av
Hansen (SV).
Innstillingens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fremsatt av Hansen (SV) enstemmig vedtatt.

Røyland (Ap) fratrådte.
Bjelland (Ap) gjeninntrådte.
45 representanter til stede.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak:

1. Tredje avsnitt i kommunestyrets vedtak i sak 73/19 om finansiering ut 2019 fra
formannskapets disposisjonspost utgår.
2. Ordningen med at barnetrygd ikke skal regnes som inntekt ved utmåling av behov
for sosial stønad videreføres.
3. For inneværende år finansieres ordningen med allerede bevilgede midler på kr
300 000 samt kr 400 000 fra kommunestyrets disposisjonsfond. For senere år innarbeides
nødvendig beløp i kommunens budsjett og økonomiplan.

SAKSPROTOKOLL - KOMPETANSEOVERFØRING
Formannskapet behandlet saken den 26.08.2019, saksnr. 101/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre ser det som viktig at det er kontinuitet i bemanning av overordnete
leder- og fagstillinger. Det vil derfor være et sentralt mål å unngå at det oppstår vakanser eller
perioder med midlertidige ansettelser i slike stillingskategorier.
2. For å sikre at målsetningen i punkt 1 oppnås, så vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å
rekruttere ny medarbeider i god tid før stillingsinnehaver slutter. Dette gir rom for en smidig
overgang, samtidig som ny stillingsinnehaver får kunnskapsoverføring, bakgrunnsinformasjon
og større trygghet knyttet til egen utøvelse av sin nye rolle. På dette grunnlaget slutter
kommunestyret seg til at rådmannen iverksetter rekruttering etter slike rutiner i disse
stillingskategoriene.
3. Kommunestyret vil presisere at denne rekrutteringspraksisen skal benyttes med streng
prioritering av hvilke stillinger som omfattes av ordningen
4. Ordningen trer i kraft umiddelbart.
5. For å sikre kompetanseoverføring for nøkkelfunksjoner i kommunen, gis rådmannen fullmakt
til overlapping på inntil totalt 3 årsverk i 2020 og 2021.
6. Kostnader til dette, anslått til 3,8 mill. kroner, innarbeides som en engangsbevilgning i budsjett
2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vibeke Vikse Johnsen
19/4944

Arkiv: 429 &94
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

26.08.2019
21.10.2019

KOMPETANSEOVERFØRING KNYTTET TIL SENTRALE STILLINGER
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommunestyre ser det som viktig at det er kontinuitet i bemanning av overordnete
leder- og fagstillinger. Det vil derfor være et sentralt mål å unngå at det oppstår vakanser eller
perioder med midlertidige ansettelser i slike stillingskategorier.
2. For å sikre at målsetningen i punkt 1 oppnås, så vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å
rekruttere ny medarbeider i god tid før stillingsinnehaver slutter. Dette gir rom for en smidig
overgang, samtidig som ny stillingsinnehaver får kunnskapsoverføring, bakgrunnsinformasjon
og større trygghet knyttet til egen utøvelse av sin nye rolle. På dette grunnlaget slutter
kommunestyret seg til at rådmannen iverksetter rekruttering etter slike rutiner i disse
stillingskategoriene.
3. Kommunestyret vil presisere at denne rekrutteringspraksisen skal benyttes med streng
prioritering av hvilke stillinger som omfattes av ordningen
4. Ordningen trer i kraft umiddelbart.
5. For å sikre kompetanseoverføring for nøkkelfunksjoner i kommunen, gis rådmannen fullmakt
til overlapping på inntil totalt 3 årsverk i 2020 og 2021.
6. Kostnader til dette, anslått til 3,8 mill. kroner, innarbeides som en engangsbevilgning i budsjett
2020.

SAKSFRAMSTILLING

REKRUTTERINGRUTINER FOR OVERORDNET LEDER- OG FAGKOMPTANSE
Bakgrunn for saken
Gjeldende rekrutteringsrutiner i kommunen er tradisjonelt praktisert slik at når en
stillingsinnehaver sier opp sin stilling så lyses stillingen deretter ut. De fleste ansatte har 3
måneders oppsigelsestid og det kan ofte ta noe tid med stillingsutlysning og
rekrutteringsprosesser. Resultatet kan da bli at stillingen blir stående vakant i opptil flere
måneder før ny medarbeider er på plass. I tillegg kreves ofte tid før ny medarbeider har kommet
inn i stillingens innhold og krav, historikk, forventninger til samhandling og gjeldende rutiner
med mer.
I en stor organisasjon som det Karmøy representerer er det tradisjon for å løse denne
utfordringen for eksempel ved å fordele oppgaver, midlertidig konstituering i stillingen eller
kritisk gjennomgang og streng prioritering av arbeidsoppgaver i en periode.
Rådmannen ser imidlertid at denne rekrutteringspraksisen vil by på vesentlige utfordring for
noen særskilte stillingskategorier. Eksempelvis kan dette oppstå når sentrale leder- og
fagpersoner med lang fartstid i kommunen slutter. Disse medarbeiderne har ofte omfattende
kunnskap knyttet til kommunens historiske organisasjonsutvikling og -kultur samt samhandling
mellom politisk og administrativt nivå. Videre kan de ha ansvar for viktige plandokumenter og prosjekter som skal videreføres eller rulleres. Vakanser i disse stillingene for kortere eller lengre
perioder vil lett kunne gi negative konsekvenser for flere av kommunens kjerneoppgaver og
roller, både innenfor samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse.
Rådmannens vurdering
Rådmannen vurderer at det bør settes inn konkrete tiltak for å møte den utfordringen som er
omtalt ovenfor. Det foreslås derfor at det åpnes opp for annonsering og nyrekruttering
i slike stillinger i god tid før nåværende stillingsinnehaver har sluttet. Resultatet blir da en viss
«overlapping» for en bestemt periode. Denne perioden benyttes til kunnskapsoverføring på bred
front mellom eksisterende og ny stillingsinnehaver. I tillegg blir den nyansatte introdusert i
kommunens organisasjon og rutiner på egen arbeidsplass. Det er også realistisk å forvente en
viss økt tjenesteproduksjon samlet sett. Den største gevinsten vil imidlertid være at ny
stillingsinnehaver vil kunne fungere effektivt i stillingen med det samme ansvaret og oppgaver
når de skal ivaretas på egen hånd.
Dette tiltaket vil etter rådmannens vurdering gi mange positive effekter. Det er likevel naturlig å
peke på et par utfordringer som må finne sin løsning ved innføring av en slik praksis. Det vil få
visse budsjettmessige konsekvenser i form av økte lønnsutbetalinger og trolig også noen økte
driftsposter i en periode. Rent praktisk kan det også medføre litt ressursbruk å finne egnet
kontorplass for en periode. Slik rådmannen vurderer det så er disse utfordringene marginale i
forhold til den samlete gevinsten som oppnås.
Det er viktig å presisere at dette vil gjelde et fåtall stillinger og omfanget vil også variere fra år til
år avhengig av hvilke stillinger som blir vakante. Rådmannen ser imidlertid at
denne problemstillingen vil kunne bli aktuell i relativt nær framtid, og finner det preserende at
kunnskapsoverføring finner sted. Den administrative kommuneledelsen er relativt ny, og
overføring av viktig kompetanse bør prioriteres. Dette er bakgrunnen for at saken fremmes nå.

Rådmannens konklusjon
Rådmannens forslag til vedtak følger opp den situasjonsbeskrivelsen og vurdering som framgår
av saksutredningen. Det foreslås at kommunen åpner opp for en rekrutteringspraksis der det gis
anledning til å rekruttere i sentrale leder- og fagstillinger i en avgrenset tidsperiode før
nåværende stillingsinnehaver har sluttet. Det innstilles videre på at ordningen kan tre i kraft
umiddelbart. Rådmannen legger samtidig opp til en praksis med streng prioritering av hvilke
stillinger som skal kunne omfattes av denne ordningen.

Rådmannen i Karmøy, 23.07.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - KOMPETANSEOVERFØRING
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 109/19
Behandling:
Vikshåland (Sp) foreslo nytt punkt 5 og nytt punk 6:
5. Rådmannen gis fullmakt til overlapping, som en prøveordning som evalueres før budsjett for 2021
fremlegges.
6. Kostnader til dette skal ikke overstige 1,2 millioner for perioden. Dette innarbeides i budsjettet for 2020.
Gaard (H) ba om gruppemøte. Det ble innvilget gruppemøte inntil 10 minutter. Pause i møtet.
Møtet formelt satt. Realitetsbehandling av saken fortsatte.

Innstillingens forslag til vedtak i punkt 1, 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Innstillingens forslag til punkt 5 og 6 ble vedtatt med 39 stemmer mot 6 stemmer (Sp 4, SV 2).

Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre ser det som viktig at det er kontinuitet i bemanning av overordnete
leder- og fagstillinger. Det vil derfor være et sentralt mål å unngå at det oppstår vakanser eller
perioder med midlertidige ansettelser i slike stillingskategorier.
2. For å sikre at målsetningen i punkt 1 oppnås, så vil det i enkelte tilfeller være nødvendig å
rekruttere ny medarbeider i god tid før stillingsinnehaver slutter. Dette gir rom for en smidig
overgang, samtidig som ny stillingsinnehaver får kunnskapsoverføring, bakgrunnsinformasjon
og større trygghet knyttet til egen utøvelse av sin nye rolle. På dette grunnlaget slutter
kommunestyret seg til at rådmannen iverksetter rekruttering etter slike rutiner i disse
stillingskategoriene.
3. Kommunestyret vil presisere at denne rekrutteringspraksisen skal benyttes med streng
prioritering av hvilke stillinger som omfattes av ordningen
4. Ordningen trer i kraft umiddelbart.
5. For å sikre kompetanseoverføring for nøkkelfunksjoner i kommunen, gis rådmannen fullmakt
til overlapping på inntil totalt 3 årsverk i 2020 og 2021.
6. Kostnader til dette, anslått til 3,8 mill. kroner, innarbeides som en engangsbevilgning i budsjett
2020.

SAKSFRAMLEGG
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Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/6039

Arkiv: 033
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Kommunestyret

21.10.2019

VALG AV DELEGAT ER - HAUGALAND KRAFT AS

Forslag til vedtak:
VALG AV DELEGAT TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS
Karmøy kommunestyre velger følgende delegat til generalforsamling i Haugaland Kraft AS
DELEGAT
Ordfører

VARA
Varaordfører

VALG AV DELEGATER TIL EIERSEMINAR I HAUGALAND KRAFT AS
Karmøy kommunestyre velger følgende fem delegater til eierseminar i Haugaland Kraft AS:

DELEGATER
Ordfører
Varaordfører
Rune Midtun (FrP)
Randi Wisnæs
Rådmann

VARA
1. Helge Thorheim (KL)
2. Marianne Sol Levinsen (SV)
3. Tor Asle Grønningen (SP)

SAKSPROTOKOLL - VALG AV DELEGATER - HAUGALAND KRAFT
AS
Kommunestyret behandlet saken den 21.10.2019, saksnr. 110/19
Behandling:
Behandlet før sak 107/19.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
VALG AV DELEGAT TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS
Karmøy kommunestyre velger følgende delegat til generalforsamling i Haugaland Kraft AS
DELEGAT

VARA

Ordfører

Varaordfører

VALG AV DELEGATER TIL EIERSEMINAR I HAUGALAND KRAFT AS
Karmøy kommunestyre velger følgende fem delegater til eierseminar i Haugaland Kraft AS:

DELEGATER

VARA

Ordfører

1. Helge Thorheim (KL)

Varaordfører

2. Marianne Sol Levinsen (SV)

Rune Midtun (FrP)

3. Tor Asle Grønningen (SP)

Randi Wisnæs
Rådmann

