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Møtet avholdes på Træna Rorbuferie fra kl 10:00 – etter ordinært kommunestyremøte 

(avtroppende) som avholdes fra kl 09:00. 

 

Etter konstituerende møte ca. kl 11:00 vil det bli felles lunch for avtroppende og 

påtroppende kommunestyre samt Træna kommunes ledergruppe. 
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kommunestyrets medlemmer og Træna kommunes ledergruppe.
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET - TRÆNA KOMMUNE 2019 - 

GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 19/161    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Valgstyret 30.09.2019 

25/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Kommunestyrevalget 2019 i Træna kommune godkjennes. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Den 9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I henhold til Valglovens § 13-4 første ledd skal det nyvalgte kommunestyret selv treffe vedtak 

om å godkjenne – eventuelt underkjenne valget. 

 

Fylkesmannen fører ikke lenger kontroll med valgstyrets møtebøker ved kommunestyrevalget. 

Kommunestyret godkjenner selv valget på bakgrunn av en innstilling fra valgstyre. Kopi av 

ferdig utfylt møtebok for valgstyret skal følge med som vedlegg til denne innstillingen. 

 

Godkjenning av valget skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende møte, jf. 

Kommuneloven § 17 (1992). Valget skal godkjennes før kommunestyret velger formannskap, 

ordfører, varaordfører og kontrollutvalg. Godkjenning – eventuelt underkjenning – av valget 

skal tas opp som sak nr 1 i det konstituerende møtet. Tjenestegjørende ordfører innkaller til 

dette møte og leder behandlingen av saken. 

 

I år vil, ny kommunelov (2018) tre i kraft, når det konstituerende møtet er satt. 

 

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

valget. Deretter velges formannskap, ordfører, varaordfører, kontrollutvalg, osv. Hvis en følger 

denne rekkefølgen er det lettere å sikre seg at reglene om at ordfører og varaordfører må være 

medlem av formannskapet, og at ett medlem av kontrollutvalget ikke kan være medlem av 

formannskapet. 

 

Vedlegg: 

Valgstyrets møtebok – Kommunestyrevalget 2019 

 

Træna 19.09.2019  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

Valgstyrets behandling av saken 30.9.2019 vil bli fremlagt direkte i møte. 
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VALG AV FORMANNSKAP 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/162    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

Når konstituerende møte i år er satt, vil den nye kommuneloven (2018) tre i kraft , jfr. 

Forskrift om overgangsbestemmelser til ny kommunelov § 5 Ikrafttredelse. 

 

I henhold til Kommuneloven (KL) (2018) § 5-6 skal formannskapet velges av kommunestyret 

selv. 

Formannskapet skal minimum ha fem medlemmer (§ 5-6 første ledd).  

Samme paragrafs andre ledd sier at medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges 

for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når 

minst ett medlem krever det, og eller som avtalevalg. Avtalevalg krever enstemmighet jfr. KL § 

7-7. 

 

§ 7-2 inneholder bestemmelser om valgbarhet og plikt til å ta imot valg. 

§ 7-3 inneholder bestemmelser om hvem som er utelukket fra valg. 

 

Valget skal skje i kommunestyrets konstituerende møte (KL § 7-1), som skal holdes innen 

utgangen av oktober måned i valgåret. Valget foretas etter at kommunestyret har tatt stilling til 

om kommunestyrevalget er gyldig. Formannskapet trer da i funksjon fra det konstituerende 

møte. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes om å foreta valg av formannskap for perioden høsten 2019 – høsten 2023. 

 

Vedlegg: 

Kommuneloven (2018) §§ 7-2 og 7-3 

 

Træna 22.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV ORDFØRER 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/163    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I henhold til Kommuneloven (KL) (2018) § 6-2 første ledd, velger kommunestyret selv 

ordfører blant formannskapets medlemmer. I henhold til samme paragraf andre ledd skal den 

som velges, før valget, ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren velges for hele 

valgperioden. 

 

Fremgangsmåte ved valget er beskrevet i KL (2018) §§ 7-4 andre ledd og 7-8: 

 

§ 7-4.Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg 

Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett 

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

Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg. 

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019-2023. 

 

§ 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. 

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019-2023. 

 

Vurdering: 

Træna kommunestyre bes om å velge ordfører i Træna kommune for perioden 2019 – 2023. 

Træna 23.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV VARAORDFØRER 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/164    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Saken leggs frem uten innstilling. 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I henhold til Kommuneloven (KL) (2018) § 6-2 første ledd, velger kommunestyret selv 

varaordfører blant formannskapets medlemmer. I henhold til samme paragraf andre ledd skal 

den som velges, før valget, ha samtykket til å stille til valg. Varaordføreren velges for hele 

valgperioden. 

Fremgangsmåte ved valget er beskrevet i KL (2018) §§ 7-4 andre ledd og 7-8: 

 

§ 7-4.Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg 

Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett 

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

Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg. 

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019-2023. 

 

§ 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. 

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019-2023. 

 

Vurdering: 

Træna kommunestyre ves om å velge varaordfører i Træna kommune for perioden 2019 – 

2023. 

 

Træna 23.08.2019  

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/139    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

I Politisk Delegeringsreglement kap. Rådmann – Generell myndighet står det at Saker om valg 

av medlemmer til folkevalgte organer / ombud forberedes av rådmannen, som ikke legger 

fram innstilling til personvalg. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

Stortinget vedtok 22. juni 2018 en ny kommunelov. Mesteparten av den nye loven settes i kraft 

fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart 

av valgperioden 2019-2023. Dette gjelder blant annet kapittel 23 om kontrollutvalg. 

 

Forum for kontroll og tilsyn (en møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 

og deres sekretariat) skriver blant annet følgende i sitt brev (1.7.2019) til alle kommuner: 

Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen – et stadig 

mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt satsing på forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. 

 

Kontrollutvalget for ny valgperiode velges på det konstituerende møtet i kommunestyret, jfr. 

Kommuneloven (KL) § 7-1 tredje ledd. Lovens alminnelige valgregler gjelder også 

kontrollutvalg. Eksempelvis KL § 7-4 om forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg. 

 

Kommunestyret velger selv kontrollutvalget – det vil si leder, nestleder og øvrige medlemmer 

og varamedlemmer til utvalget, jfr. KL § 23-1 første og andre ledd. 

 

Antall utvalgsmedlemmer i valgperioden 2019 – 2023 skal være minst fem. Utvalgets leder kan 

ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som kommunens ordfører. 

Denne regelen er ny. Minst ett medlem av kontrollutvalget skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer, som tidligere jfr. KL § 23-1 annet ledd. 

 

Personkretsen som ikke kan velges som representant i kontrollutvalg er nærmere regulert i 

kommuneloven § 23-1 trede ledd. Her er den enkelte endringer i ny lov (2018). 

 

For valgperioden 2015-2019 besto Kontrollutvalget av tre personer, disse var: 

Fra Fellesliste Sp/KrF: Geir Iversen (medlem og nestleder). Randi Jørgensen (varamedlem) 
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Fra Træna AP: Sandra Anita Tønne (medlem og leder), Martin Thorsen (medlem), Gunn Olsen 

(varamedlem) og Jostein Pedersen (varamedlem), etter at Jostein Pedersen flyttet ble Morten 

Gärtner valg som varamedlem. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes om å velge fem medlemmer og varamedlemmer og blant disse leder og 

nesteleder til kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023. 

 

Vedlegg: 

Kommuneloven § 23-1. Kontrollutvalget 

 

 

Træna 20.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV VALGNEMND 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/165    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Ifølge Politisk Delegeringsreglement kap. Rådmannen – Generell myndighet, skal saker om 

valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen og legges frem for 

kommunestyret uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I kommuneloven (KL)  (2018) står det følgende i 

 

§ 5-7.Utvalg 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og 

fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale 

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

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

ha minst tre medlemmer. 

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

medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter 

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

hvis ikke noe annet følger av lov. 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant 

medlemmene av utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger 

arbeidsutvalg. 

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

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

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

kommunedelen tilsvarende myndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 

utvalg. 

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019-2023. 

 



  Sak 30/19 

 

 Side 10 av 18   

 

Valgnemndas oppgave i Træna kommune, har vært å fremme forslag – ved innstilling – for 

kommunestyret på representanter til ulike nemnder, styrer og råd i kommunen. 

 

Siste valgperiode har utvalget bestått av: 

Fra Fellesliste Sp/KrF 

Lena Holmen (medlem og leder) 

Geir Anders Sjøset (medlem 

Merethe Lillegård (varamedlem) 

Marcus Moen (varamedlem) 

 

Fra Træna AP 

Anita Overelv (medlem) / Bjørn Olsen (medlem) 

Bjørn Olsen (varamedlem) / Unni Jakobsen (varamedlem) 

 

Når det gjelder valgbarhet og plikt til å ta imot valg, vises det til KL (2018) Kap 7. 

 

Valg av medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem 

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

Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg. 

 

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. 

 

Vurdering: 

Træna kommunestyre bes om å velge valgnemnd med minst tre medlemmer med 

vararepresentanter, samt utpeke leder og nestleder for perioden 2019 – 2023. 

 

 

Træna 23.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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ADMINISTRASJONSUTVALGET 2019 - 2023 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/166    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Ifølge Politisk Delegeringsreglement kap. Rådmann – Generell myndighet, skal saker om valg 

av medlemmer til folkevalgte organer/ ombud forberedes av rådmannen og legges frem for 

kommunestyret uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

Det skal i alle kommuner opprette ett eller flere partssammensatte utvalg – 

Administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder forhold mellom kommunen som 

arbeidsgiver og de ansatte. Jfr Kommunelovens (KL) (2018) § 5-11. 

 

Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen og de ansatte. De 

ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Funksjonstiden for 

arbeidsgiverrepresentantene følger valgperioden. Flertallet i utvalget skal bestå av 

representanter for kommunen. 

I henhold til Delegeringsreglement kap. Formannskap – står det at formannskapet utgjør 

kommunens representanter i det partssammensatte utvalg i henhold til KL § 25 (1992) nå § 5-

11 (2018). 

 

Kommunestyret velger selv utvalgets leder og nestleder blant arbeidsgivers representanter 

(formannskapet). Tidligere praksis i Træna kommune har vært at ordfører og varaordfører har 

hatt disse vervene. 

 

Vurdering: 

Træna kommunestyre bes om å velge leder og nestleder i administrasjonsutvalget. 

 

Træna 26.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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ARBEIDSMILJØUTVALGET 2019 - 2023 - VALG AV ARBEIDSGIVERS 

REPRESENTANTER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/167    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

Ifølge Delegeringsreglement kap. Rådmann – Generell myndighet, skal saker om valg av 

medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen og legges frem for 

kommunestyret uten innstilling. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 7-1 (1) skal virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 

50 arbeidstakere, ha et arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og 

bedriftshelsetjenesten er representert. 

 

I henhold til samme lov § 7-1 (4) skal arbeidsgiveren og arbeidstakerne ha like mange 

representanter i utvalget. 

I  forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-7 står det følgende: 

 

I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være 

arbeidsmiljøutvalg med like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, jf. 

arbeidsmiljøloven § 7-1. 

 

Ved avgjørelsen av om arbeidsmiljøutvalg skal opprettes, legges det gjennomsnittlige antall 

arbeidstakere i løpet av siste kalenderår til grunn. Ved beregningen av antall arbeidstakere 

skal enhver som arbeider minst 20 timer i uka, regnes med. 

 

Arbeidsgiveren peker ut sine representanter i utvalget. Arbeidsgiveren, den som i 

arbeidsgiverens sted leder virksomheten, eller når virksomheten er omfattende, en 

representant fra den øverste ledelse, skal alltid være medlem av arbeidsmiljøutvalget. 

 

Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget og ha 

stemmerett. Er det flere hovedverneombud ved virksomheten, velger de en felles representant. 

Er det bare ett verneombud ved virksomheten, skal det være medlem av utvalget. 

Arbeidstakerne velger sine øvrige representanter ved flertallsvalg. Bare tilsatte i 

virksomheten kan velges. 
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Personale i bedriftshelsetjenesten, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3, kan ikke velges som 

representanter for arbeidsgiveren eller arbeidstakerne. Minst én representant fra 

bedriftshelsetjenesten skal være fast medlem av utvalget. 

 
0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014). 

 

Vurdering: 

Træna kommunestyre bes om å utpeke tre representanter med stedfortreder til 

Arbeidsmiljøutvalget for 2019 – 2023. 

 

 

Træna 26.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL HELGELAND REGIONRÅD 2019 - 2023 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/168    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

I Politisk Delegeringsreglement kap. Rådmann – Generell myndighet står det at Saker om valg 

av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som ikke legger fram 

innstilling til personvalg. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I vedtektene for Helgeland Regionråd (2018) pkt 4 står det: 

Til regionrådet, (som sammen skal bestå av 14 representanter), velger hver 

medlemskommune 2 representanter med personlige vararepresentanter. Ordføreren 

inngår som den ene av representantene fra hver kommune. 

 

Rådsmedlemmenes funksjonstid skal være 4 år og sammenfalle med 

kommunevalgperioden. 

 

Dersom verken medlem eller vararepresentant kan møte i regionrådets møter kan 

ordfører utstede fullmakt til en annen representant til å representere kommunen 

under slike møter. 

 

Administrasjonssjefene i medlemskommunene kan delta i regionrådets møter og 

har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det samme gjelder 

fylkestingsrepresentantene fra medlemskommunene. 

 

Etter valget i 2015 ble følgende valgt til representanter i Helgeland Regionråd: 

 

Faste representanter:    Vararepresentanter: 

Ordfører     Varaordfører 

Johannes Bøe     Anita Overelv 

 

I 2016 ble Jan Agnar Willumsen valgt som varamedlem for Johannes Bøe etter at Anita 

Overelv flytte fra kommunen. 
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Vurdering: 

Træna kommunestyre bes om å velge to representanter med personlige vararepresentanter til 

Helgeland Regionråd for perioden 2019-2023. Den ene faste representanten skal være 

ordfører. 

 

Træna 20.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV REPRESENTANT TIL KS FYLKESMØTE 2019 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/19 Kommunestyret 16.10.2019 

 

INNSTILLING: 

I Politisk Delegeringsreglement kap. Rådmann – Generell myndighet står det at Saker om valg 

av medlemmer til folkevalgte organer / ombud forberedes av rådmannen, som ikke legger 

fram innstilling til personvalg. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Brev fra KS (Kommunesektorens organisasjon) datert 26.08.2019. 

 

Fakta: 

I henhold til «Vedtekter i KS» skal valg til KS ´organer foretas av de konstituerende møter i 

kommunestyrer og fylkesting.  

Valg av tillitsvalgte til Landstinget, landsstyret, hovedstyret, fylkesmøter og fylkesstyrer i KS 

fra kommuner og fylkeskommuner skal velges blant folkevalgte i kommuner og 

fylkeskommuner.  

 

Kommunene velger, på kommunestyrets konstituerende møte, representanter og 

vararepresentanter til KS Fylkesmøte. For vår kommune som har innbyggere inntil 3 000 skal 

det velges en representant med vararepresentant. 

 

Det heter videre at kommunens representanter velges bland de faste kommunestyre-

representantene og at ordfører bør være blant representantene. 

 

I Nordland er konstituerende fylkesmøte i KS høsten 2019 berammet til 25. november på 

Radisson blu hotel, Bodø. 

 

Etter valgene i 2007, 2011 og 2015 ble ordfører valgt som representant med varaordfører som 

vararepresentant. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret bes om å velge representant og vararepresentant til KS Fylkesmøte 2019. 

 

Træna 19.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I HAF 2019 - 2023 
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INNSTILLING: 

I Politisk Delegeringsreglement kap. Rådmann – Generell myndighet står det at Saker om valg 

av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen, som ikke legger fram 

innstilling til personvalg. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

Helgeland Avfallsforedling IKS, i dagligtale forkortet til navnet «HAF» er eid av de seks 

helgelandskommunene Rana Kommune, Hemnes Kommune, Nesna Kommune, Lurøy 

Kommune, Rødøy Kommune og Træna Kommune. 

 

HAFs styrende organer er representantskap og styre. Den daglige driften er underlagt daglig 

leder. 

 

Representantskapet er det øverste styrende organet i HAF. Det har 21 medlemmer som 

fordeles slik mellom kommunene: 

 

Hemnes 3 medlemmer valgt av kommunestyret 

Nesna 2 medlemmer valgt av kommunestyret 

Lurøy 2 medlemmer valgt av kommunestyret 

Rana 10 medlemmer valgt av kommunestyret 

Rødøy 2 medlemmer valgt av kommunestyret 

Træna 2 medlemmer valgt av kommunestyret 

 

Kommunestyrene i eierkommunene velger også personlige varamenn for representantene. 

Valgperioden er 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Konstituering av nytt 

representantskap skjer på første årsmøte etter kommunevalget. 

 

For valgperioden 2015-2019 ble følgende representanter til Representantskapet i HAF valgt: 

 

Medlemmer:     Varamedlemmer: 

Ordfører     Varaordfører 

Rådmann     Leder teknisk sektor 
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Vurdering: 

Træna Kommunestyre bes om å velge to faste medlemmer med personlige varamedlemmer til 

representantskapet i HAF 2019-2023. 

 

Træna 20.09.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 


