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Valg av kontrollutvalg for perioden 2011 - 2015
I h.h.t. kommuneloven § 77 nr. 2 skal kommunestyret selv velge et kontrollutvalg til å forestå
det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.
Kontrollutvalget i Hammerfest kommune består av 5 medlemmer. Minst ett av utvalgets
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Om valgbarhet gjelder bestemmelsen i kommuneloven § 14. Kopi av bestemmelsen følger
vedlagt.
Når det gjelder hvem som er utelukket fra valg er det en særbestemmelse for kontrollutvalg i
kommuneloven § 77 nr 2 som lyder slik:
Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i
kommunen eller fylkeskommunen.
Vi gjør særlig oppmerksom på at alle ansatte i kommunen samt alle medlemmer av kommunale
nemnder med beslutningsmyndighet er utelukket. Derimot vil kommunestyrerepresentanter som
ikke er medlem av andre organer med beslutningsmyndighet kunne være medlem av
Kontrollutvalget.
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 2.

KOMMUNELOVEN:
§ 14. Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg.
1. Ved valg til
- formannskap og fylkesutvalg
- faste utvalg
- kommunedelsutvalg
- kontrollutvalg
- kommuneråd og fylkesråd
- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover
gjelder følgende regler:
a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre og
fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende
kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret
vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommunedel, er
valgbare.
Den som ikke har nådd stemmerettsalder, er valgbar, men ikke pliktig til å ta imot valg.
b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende
kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for
kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen
i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder
av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner
med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra
rådet, ikke valgbare.
c) Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende
organ de siste fire år. Den som er medlem av et parti som er registrert etter partiloven kapittel 2, kan
nekte valg på grunnlag av listeforslag som ikke er framsatt av dette partiet.
2. Den som har tapt sin stemmerett eller foretar revisjon for vedkommende kommune eller
fylkeskommune, er utelukket fra valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1.
3. Den som er ansvarlig for regnskapet i kommunalt eller fylkeskommunalt foretak eller for
interkommunal eller interfylkeskommunal virksomhet som omhandlet i § 27, er utelukket fra valg til styret
for foretaket eller den interkommunale virksomheten. Den som foretar revisjon for interkommunal eller
interfylkeskommunal virksomhet som omhandlet i § 27, kan ikke velges til styret for virksomheten.
4. 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.
36. Forholdsvalg – listeforslag.
Ved forholdsvalg følges denne framgangsmåten:
1. Valg foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Partier eller
grupperinger som er representert i det velgende organ, kan bare levere ett listeforslag hver. Listen
kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer. Kandidater
fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på partiets eller grupperingens listeforslag, eller på
en fellesliste som utgår fra flere partier eller grupperinger.
2. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Skal
det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det
velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni
medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer,
skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter
lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for
folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig. Når det gjelder representasjon
av begge kjønn i styret i selskaper som er eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til
kapittel 12 A.
3. Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som
framsetter forslaget. Den som underskriver må være medlem av det velgende organ. Foreslås
kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal det være innhentet samtykke fra denne.

§ 37. Forholdsvalg – valgoppgjøret.
1. Ved valgoppgjøret fordeles medlemsplassene på listene i forhold til det antall stemmesedler hver liste
har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Har flere lister samme kvotient, tilfaller plassen den av
listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning.
2. Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, foretas en ny stemmeopptelling for
listens kandidater. En går fram slik:
Først telles de navn som står som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved
denne opptellingen, er valgt. Skal listen ha mer enn én plass, teller en deretter opp de navn som står
som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved de to opptellingene, når en ser
bort fra den allerede valgte, er valgt. På samme måte fortsetter en inntil alle plasser listen skal ha er
besatt, med de modifikasjoner som følger av bestemmelsen i denne paragrafs nr. 3. Hvis flere kandidater
har fått like mange stemmer, anses den valgt som står først i rekkefølgen på listen.
Ved opptellingen ses bort fra andre navn enn de som står på den innleverte valgliste.
3. Viser det seg at et kjønn etter denne fremgangsmåte vil bli representert med færre medlemmer fra en
liste enn det som følger av kravene i § 36 nr. 2, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn så
langt mulig opp på listen i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse.
4. Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg
av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling på samme måte som bestemt for
medlemmene i pkt. 2 og 3 ovenfor.
§ 38a. Avtalevalg.
1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå
som avtalevalg etter denne paragrafen.
2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til
organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i organet med
angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan innstillingen inneholde et antall
varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to.
Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget.
3. Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få færre
medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn
settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. Ved valg til folkevalgte organer som
etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for
folkevalgte organer, skal disse regler følges så langt det er mulig.
4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende.
§ 77. Kontrollutvalget
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets
eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når
utvalgets saker behandles.
2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap
og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med
beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller
fylkeskommunen.

Saksbehandler: Espen Rønning
Saksnr.: 2011/1951-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
67/11
Kommunestyret

Møtedato
13.10.2011

Valg av klagenemnd for perioden 2011 - 2015
Klagenemnda er opprettet iht. forvaltningsloven § 28 annet ledd.
Klagenemnda består av 5 medlemmer.
Det er ingen særskilte begrensninger for valg av representanter til klagenemnda. Vi gjør
imidlertid oppmerksom på de habilitetsproblemer som kan oppstå ved at det velges medlemmer
som har beslutningsmyndighet i saker som kan komme inn for klagenemnda. Som hovedregel
bør derfor ikke personer fra kommunens administrasjon velges som medlemmer i klagenemnda.
Vi gjør oppmerksom på de generelle regler om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og
hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommuneloven § 14.
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.
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Valg av klientutvalg for perioden 2011 - 2015
Klientutvalget består av 5 medlemmer.
Disse skal iht. Hammerfest kommunes politiske reglement utgå fra Styret for kultur, omsorg og
undervisning (KOU-styret).
Vi gjør oppmerksom på reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som
kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommuneloven § 14.
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.
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Valg av overformyndere for perioden 2011 - 2015
I henhold til vergemålsloven § 19 skal det være et overformynderi i hver kommune.
Overformynderiet i Hammerfest har to overformyndere, jf vergemålsloven § 19. De velges, en
annen hvert år, av kommunen for fire år regnet fra 1. januar etter valget. Hvert annet år skal det
velges to varamedlemmer.
Hvem som kan være overformynder er beskrevet i vergemålsloven § 21:
”Til overformyndere eller varamenn kan bare velges vederheftige og duelige menn eller kvinner,
som er valgbare ved kommunale valg og har fylt 30 år.
Fylkesmenn, skifteforvaltere og revisorer for overformynderiregnskaper og lønte tjenestemenn
ved overformynderiene kan ikke velges.
Den som har fylt 60 år eller som på grunn av sykdom eller svakhet ikke uten stor vanske kan
være overformynder, kan nekte å ta imot valg. En fratredende overformynder kan nekte å ta
imot valg for så lang tid som han har gjort tjeneste”.
Kravet til ”vederheftig” innebærer at vedkommende ikke må være insolvent. Det forutsettes ikke
noen inngående undersøkelse av dette.
Det skal velges en overformynder for perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2016 og en
overformynder for perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2014. I tillegg må det velges to
varamedlemmer for sistnevnte periode. Kommunen må også avgjøre hvem av overformynderne
som skal være forretningsførende overformynder (leder) og hvem som skal være kontrollerende
overformynder, jf vergemålsloven § 24.
I tillegg til vergemålslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på de generelle reglene om
hvem som er valgbare, hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt som er regulert
i kommunelovens § 14.

Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.

Rådmannens forslag til vedtak:
Som forretningsførende overformynder og leder for perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2016
velges……
Som kontrollerende overformynder for perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2014 velges…….
Som varamedlemmer for perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2014 velges:
1………
2……….
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Valg av overskattetakstnemnd for perioden 2011 - 2015
I henhold til byskatteloven § 4 skal antall medlemmer i overskattetakstnemnda være det
dobbelte av antallet medlemmer i skattetakstnemnda som er 3. Overskattetakstnemnda skal
derfor bestå av seks medlemmer.
Vi gjør oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket
og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14.
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.
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Valg av skattetakstnemnd for perioden 2011 - 2015
I medhold av byskatteloven § 4 har Hammerfest kommune opprettet en skattetakstnemnd.
Nemnda består av tre medlemmer.
Selv om nemnda betegnes som en sakkyndig nemnd, gjelder det ingen formelle
kvalifikasjonskrav for medlemmene i nemnda. Det vil likevel være naturlig å oppnevne
medlemmer som har kunnskap om takseringsarbeid og takseringsprinsipper.
Vi gjør oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket
og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14.
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.
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Valg av forliksråd for perioden 2011 - 2015
I hver kommune skal det være et forliksråd.
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og blant
varamedlemmene skal det være både kvinner og menn, jf. domstolloven § 27. Varamedlemmene
tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv, jf. domstolloven §
57. Valget gjelder for perioden 1. januar 2012 til 1. januar 2016.
Kommunestyret velger ett av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de andre
som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Det skal således ikke
velges nestleder, men medlemmene må oppnevnes i nummerert rekkefølge.
For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kap. 6 med de avvik som følger av
domstollovens §§ 27 og 57. Det innebærer at valget kan avholdes som avtalevalg, og
administrasjonen anbefaler at denne fremgangsmåten brukes.
Vi gjør oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket
og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14.
Særskilte krav til forliksrådsmedlemmene fremgår av domstolloven §§ 53, 56, 70, 71 og 72. Det
følger bl.a. av disse bestemmelser at:
-

Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er
vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.
Vedkommende må være mellom 25 og 70 år ved valgperiodens start.
Vedkommende må anses særskilt egnet til oppgaven og beherske norsk skriftlig og
muntlig godt.
Vedkommende må oppfylle kravene til vandel i § 72.

Saken fremmes uten innstilling.
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Valg av Styret for Hammerfest Parkering KF for perioden 2011 - 2015
Styret i Hammerfest Parkering KF består av 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer,
hvorav ett styremedlem velges av og blant de ansatte jf. vedtektenes § 4. Kommunestyret skal
således velge 4 styremedlemmer med personlige varamedlemmer i denne omgang.
Vi gjør oppmerksom på de generelle regler i kommuneloven § 14 om hvem som er valgbare,
hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt.
I tillegg er det oppstilt særskilte begrensninger i kommuneloven § 65 nr. 2, som lyder slik:
Daglig leder, medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller administrasjonssjef eller
dennes stedfortreder kan ikke være medlem av styret.
Dette innebærer at rådmannen og assisterende rådmann er utelukket fra valg til styret
Det har vært tradisjon for at ett av de 4 politisk valgte styremedlemmene velges fra Hammerfest
Næringsforening.
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.
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Valg av Styret for Hammerfest Eiendom KF for perioden 2011 - 2015.
Styret i Hammerfest Eiendom KF består av 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer,
jf. vedtektenes § 4.
Vi gjør oppmerksom på de generelle regler i kommuneloven § 14 om hvem som er valgbare,
hvem som er utelukket og hvem som kan kreve seg fritatt.
I tillegg er det oppstilt særskilte begrensninger i kommuneloven § 65 nr. 2, som lyder slik:
Daglig leder, medlem av kommuneråd, medlem av fylkesråd eller administrasjonssjef eller
dennes stedfortreder kan ikke være medlem av styret.
Dette innebærer at rådmannen og assisterende rådmann er utelukket fra valg til styret
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.
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Valg av barnas representant i byggesaker og planlegging for perioden 2011 2015
Iht. plan- og bygningsloven § 3-3skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning
for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
I Hammerfest kommune er lovens krav ivaretatt ved at det for hver valgperiode oppnevnes en
person som skal ivareta barns interesser i byggesaker og planlegging.
På denne bakgrunn må kommunestyret også for perioden 2011-2015 oppnevne en person som
skal ivareta denne rollen.
Iht. tidligere praksis velges ett personlig varamedlem.

Saksbehandler: Espen Rønning
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Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
76/11
Kommunestyret

Møtedato
13.10.2011

Valg av distriktspolitisk utvalg for perioden 2011 - 2015
Under budsjettbehandling den 18.12.2007 fattet kommunestyret følgende vedtak:
Det avsettes kr. 400.000,- hvert år i planperioden til disposisjon for et distriktspolitisk utvalg.
Utvalgets prioriteringer som tiltak som legges fram for formannskapet. Utvalget skal bestå av
inntil 5 personer og velges på vanlig måte på neste kommunestyremøte.
Sak om formål, forvaltning og retningslinjer for Distriktspolitisk utvalg ble lagt frem for
formannskapet 25.03.2009. I saksfremlegget fremgår det at
”Distriktspolitisk utvalg skal stimulere og tilrettelegge for utvikling i distriktene i Hammerfest
kommune. Distrikt defineres i denne sammenheng som områder med fast bosetting og uten fast
veiforbindelse til Hammerfest. Det vil dermed være snakk om bygdene på Sørøya og Seiland;
Akkarfjord, Sandøybotn, Kårhamn, Eidvågen og Hønseby.”
Etter det administrasjonen kjenner til finnes det ikke bestemmelser om sammensetning av
Distriktspolitisk utvalg utover det som er nevnt ovenfor. Slik vi forstår det har meningen vært at
utvalget skal sammensettes med personer fra de områder som er definert som distrikt i teksten
ovenfor. Det har tidligere ikke vært valgt varamedlemmer til utvalget.
På denne bakgrunn legger administrasjonen opp til at det foretas valg av 5 medlemmer til
Distriktspolitisk utvalg, uten varamedlemmer.
Vi gjør oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket
og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14.
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.

Saksbehandler: Espen Rønning
Saksnr.: 2011/1911-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
77/11
Kommunestyret

Møtedato
13.10.2011

Valg av representanter til eksterne styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015.

Bedrift/institusjon
Regionrådets styre

Antall
1

Regiontinget

4

Merknader
Regionrådets styre består av ordførerne i de
deltakende kommuner pluss en folkevalgt
representant fra hver av kommunene Alta og
Hammerfest, jf. vedtekter for Vest-Finnmark
regionråd pkt. 3. Det har tidligere vært valgt
1 vararepresentant.
Regiontinget består av fem folkevalgte fra
hver kommune; ordfører pluss fire
representanter fra kommunestyrene.
Representasjon fra hver enkelt kommune
velges etter forholdstallsprinsippet jf.
vedtekter for Vest-Finnmark regionråd pkt.
2.

Menighetsrådet

1

Styret for Vest-Finnmark
Krisesenter
Representantskapet for VestFinnmark kommunerevisjon
(Vefik)
Fylkesmøte i KS

1

Det er tradisjon for at representanten velges
blant formannskapets medlemmer. Det
velges 1 personlig vara.
1 personlig vara

2

Hammerfest kommune har to representanter.

2

Velges blant de faste
kommunestyrerepresentantene. Ordføreren

Representantskapet for
Interkommunalt arkiv i
Finnmark (IKAF)
Representantskapet for
Museene for kystkultur og
gjenreisning i Finnmark IKS
Representant for oppnevning
av konfliktrådsmeglere

1

bør være blant representantene.
Tre numeriske vararepresentanter skal
oppnevnes, jf. selskapsavtalen § 6.

3

Selskapsavtalen forstås slik at det skal velges
personlige vararepresentanter.

1

Meglerne oppnevnes av en representant
utpekt av kommunestyret, en representant fra
politiet og konfliktrådslederen, jf
Konfliktrådsloven § 3. Det velges ikke
varamedlem.

Vi gjør oppmerksom på de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket
og hvem som kan kreve seg fritatt. Dette er regulert i kommunelovens § 14.
Vi gjør videre oppmerksom på reglene om kjønnsbalanse. Dersom valget foretas som avtalevalg
følger disse reglene av kommuneloven § 38 a nr 3, mens reglene om kjønnsbalanse ved
forholdsvalg fremgår av §§ 36 nr. 2 og 37 nr. 3.
Dersom ikke noe annet fremgår i merknadsfeltene ovenfor er regelen at hvert parti kan føre opp
et antall varamedlemmer som tilsvarer det antall medlemmer partiet skal ha i det aktuelle utvalg,
med et tillegg av 2.

