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Sak  45/11

GODKJENNING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011

Saksbehandler: Erik Arnesen Arkiv: 010  
Arkivsaksnr.: 10/412
Saksnr.: Utvalg Møtedato
1/11 Valgstyret 13.05.2011
3/11 Valgstyret 29.06.2011
4/11 Valgstyret 29.06.2011
2/11 Valgstyret 29.06.2011
5/11 Valgstyret 25.08.2011
45/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Hasvik kommunestyre finner at Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 er gjennomført i 
henhold til gjeldende lover og regelverk og godkjenner valget. 

Saksutredning:
Det er vedtatt nye regler for godkjenning av valget. Fylkesmannen skal ikke lengere ta stilling 
til om valget er lovlig gjennomført. Det skal kommunestyret selv gjøre. De nye reglene om 
”Egengodkjenning” av valget er inntatt i Valglovens § 13-4, som også omhandler 
fylkestingsvalg.

Det er det nyvalgte kommunestyret som skal godkjenne valget. Godkjenningen skjer i det 
konstituerende møte i henhold til Kommunelovens § 17.
Etter Valglovens § 13-4, femte ledd, er det adgang til å kreve lovlighetskontroll av 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om godkjenning av valget. Fristen for å fremsette 
lovlighetsklage er sju dager etter at vedtak er truffet. Ellers gjelder Kommunelovens § 59 om 
lovlighetsklage tilsvarende.

Etter Valglovens § 13-4, andre og tredje ledd, skal kommunestyret kjenne valget ugyldig hvis 
det er begått feil som er av betydning for mandatfordeling og som ikke kan rettes. Dette betyr i 
praksis at dersom en finner feil som kan rettes, må dette gjøres før man tar stilling til/fatter 
vedtak om valget er gyldig eller ikke. At det er adgang til å rette feil følger av alminnelige 
forvaltningsrettslige prinsipper og av Valgloven.

Valgstyrets møteprotokoll danner grunnlaget for kommunestyrets godkjenning.

Hasvik kommunestyre finner at Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 er gjennomført i 
henhold til gjeldende lover og regelverk og godkjenner valget.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  46/11

VALG AV FORMANNSKAP 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/361
Saksnr.: Utvalg Møtedato
46/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Kommunelovens § 8 – Formannskap. fylkesutvalg
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkeutvalg på 

minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner som 
har innført parlamentarisk styreform.

2. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap eller fylkesutvalg velges for 4 år av og 
blant medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg når 
minst ett medlem krever det og ellers som flertallsvalg.

3. Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 
skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret og fylkestinget selv området for 
formannskapets og fylkestingets virksomhet. Formannskapet og fylkesutvalget kan tildeles 
avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  47/11

VALG AV ORDFØRER 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/362
Saksnr.: Utvalg Møtedato
47/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Kommunelovens § 9 – Ordfører, fylkesordfører, varaordfører 
1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og 

varaordfører. Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører 
og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller 
fylkesordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Krav om fritak må 
fremsettes før valget foretas.
I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og 
varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. I fylkeskommuner som har innført 
parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets 
medlemmer.

2. Trer ordfører eller fylkesordfører midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordfører opp 
som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig varaordfører. Trer ordfører 
eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.

3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, 
formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunene 
og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndighet 
ikke er tildelt andre.

4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle kommunale eller 
fylkeskommunale organer unntatt kommune - og fylkesråd og organer under disse, men 
har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører eller 
fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller 
fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak 48/11

VALG AV VARAORDFØRER 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/363
Saksnr.: Utvalg Møtedato
48/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Kommunelovens § 9 – Ordfører, fylkesordfører, varaordfører 
1. Kommunestyret velger selv blant formannskapets medlemmer ordfører og 

varaordfører. Fylkestinget velger selv blant fylkesutvalgets medlemmer fylkesordfører 
og varaordfører. Valget foretas for hele valgperioden. Den som har vært ordfører eller 
fylkesordfører de siste fire år, kan nekte valg til begge verv. Krav om fritak må 
fremsettes før valget foretas.
I kommuner som har innført parlamentarisk styringsform velges ordfører og 
varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. I fylkeskommuner som har innført 
parlamentarisk styringsform velges fylkesordfører og varaordfører blant fylkestingets 
medlemmer.

2. Trer ordfører eller fylkesordfører midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordfører opp 
som ordfører eller fylkesordfører, og det velges midlertidig varaordfører. Trer ordfører 
eller fylkesordfører endelig ut av sitt verv, foretas nyvalg.

3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, 
formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunene 
og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndighet 
ikke er tildelt andre.

4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle kommunale eller 
fylkeskommunale organer unntatt kommune - og fylkesråd og organer under disse, men 
har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører eller 
fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller 
fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Bakgrunn:
Vurdering:
Vedlegg:

 



Sak  49/11

VALG AV SETTEORDFØRER 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/364
Saksnr.: Utvalg Møtedato
49/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  50/11

VALG AV KONTROLLUTVALG 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/365
Saksnr.: Utvalg Møtedato
50/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Kommunelovens § 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 3 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og 
varamedlemmer til utvalget og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av 
medlemmene 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 
formannskape og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller 
fylkeskommunal nemd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller 
fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets 
medlemmer.

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvvar med gjeldende bestemmelser og 
vedtak og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon)

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens og 
fylkeskommunenes interesser i selskaper m.m.

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den være 
forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta 
de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.
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8. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt 
noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom 
utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. § 31 nr. 
3 siste punktum gjelder tilsvarende.

9. Kommunens og fylkeskommunenes revisor har møte – og talerett i kontrollutvalgets 
møter.

10. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.

11. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets 
oppgaver og saksbehandling m.m.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:

 



Sak  51/11

VALG AV SKATTEUTVALG 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/366
Saksnr.: Utvalg Møtedato
51/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Oppnevning av Skatteutvalg er hjemlet i Skattebetalingsloven av 21.11.52 nr. 2 :

Kapittel VII  Ettergivelse og nedsetting av skatt

§ 41. 1. Når noen i medhold av ligningslovens § 9-12 har rådd til at skatten blir nedsatt eller ettergitt 
og når det ellers på grunn av dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom, varig invaliditet eller 
andre årsaker virker særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde hele skatten, kan denne 
settes ned eller ettergis. 

2. Avgjørelse som nevnt under 1 kan i alminnelighet først treffes når likning er foretatt. I inntektsåret 
kan det av årsaker som nevnt under 1 gis utsettelse med innbetaling av utskrevet forskottsskatt og det 
kan samtykkes i fritaking for forskottstrekk eller tilbakebetaling av trekk. Endelig avgjørelse om 
nedsettelse eller ettergivelse blir også i disse tilfelle å treffe etterat likning er foretatt. 

Endret ved lover 4 juni 1976 nr. 47, 3 juni 1977 nr. 49, 13 juni 1980 nr. 25. 

§ 42. 1. Avgjørelse som nevnt i § 41 treffes av formannskapet etter innstilling fra et utvalg på minst tre 
medlemmer som velges av kommunestyret (formannskapet). Likningssjefen og - etter nærmere 
bestemmelse av kommunestyret (formannskapet) - skatteoppkreveren kan tiltre utvalget, dog uten 
stemmerett. Formannskapet kan overlate sin myndighet til skatteutvalget i saker som gjelder beløp på 
inntil kr 50.000. Vedkommende departement kan etter søknad fra formannskapet samtykke i at også 
saker som gjelder større beløp avgjøres av skatteutvalget. I saker som gjelder ettergivelse av skatt på 
over kr 200.000 eller nedsettelse med mer enn dette beløp, blir dog avgjørelsen å treffe av 
vedkommende departement etter forslag fra det utvalg som er nevnt i første punktum. 

2. Kommunestyret (formannskapet) kan oppnevne flere utvalg som nevnt under nr. 1 når det finnes 
nødvendig. 

3. Kommunestyret kan bestemme at skatteutvalgets gjøremål skal legges til en annen kommunal 
nemnd. Nr. 1, annet punktum gjelder i så fall tilsvarende for denne nemnds behandling av saker etter 
denne lov. 

 Kommunestyret avgjør hvem som skal være leder og nestleder i utvalget. 
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Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:

 



Sak  52/11

VALG AV OVERFORMYNDERI 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/367
Saksnr.: Utvalg Møtedato
52/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Vergemålsloven kap.3

§ 19. I hver by og i hvert herred skal der være et overformynderi. 

§ 20. Overformynderiet har vanlig to overformyndere. De velges, en hvert annet år, av 
kommunen for fire år regnet fra 1 januar året efter valget. Første gang velges to; den ene skal 
efter loddtrekning fratre efter to års tjeneste. 

 Hvert annet år velges for de følgende to år to varamenn til å gjøre tjeneste når nogen av de 
valgte medlemmer er ugild eller har forfall. Ordenen mellem varamennene bestemmes ved 
valget. 

§ 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. 

Endret ved lover 17 mars 1972 nr. 6, 24 juni 1988 nr. 65. 

§ 22. Når en overformynder dør eller flytter fra kommunen, eller når han ikke lenger fyller 
lovens krav til valgbarhet, eller når han av annen lovlig grunn fratrer før tiden, holder 
kommunen nytt valg. Til det er holdt, gjør varamannen tjeneste. Er der mindre enn et år igjen 
av tjenestetiden, kan nytt valg undlates. 

Blir en stilling som varamann ledig, kan der velges varamann for den gjenværende del av 
tjenestetiden. 
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Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:

 



Sak  53/11

VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT I FELLESRÅDET 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/368
Saksnr.: Utvalg Møtedato
53/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

I henhold til Kirkeloven av 7. mai 1996 nr. 31 framgår det følgende:

§ 6. Menighetsrådets sammensetning. 

 Menighetsrådet består av soknepresten og - etter menighetsmøtets bestemmelse - 4, 6, 8 eller 
10 andre medlemmer som velges ved flertalls- eller forholdstallsvalg for 4 år etter regler 
fastsatt av Kirkemøtet. For de valgte medlemmer velges samtidig minst 5 varamedlemmer. 
Endring av tallet på de medlemmer som skal velges, må være vedtatt i menighetsmøte før 
valget kunngjøres. 

 I kommuner med bare ett sokn, velger kommunen et medlem og varamedlem til 
menighetsrådet som tiltrer rådet når dette behandler saker som i kommuner med flere sokn 
tilligger kirkelig fellesråd. Dette medlem kommer i tillegg til de som velges etter første ledd. 

Som medlem til menighetsrådet velges:
Som varamedlem velges:

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  54/11

VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER TIL BARNEHAGESTYRENE 2011 - 
2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/369
Saksnr.: Utvalg Møtedato
54/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Hasvik kommunestyre har opprettet styrer i kommunens barnehager jfr. Kommunelovens 
§ 11, Styre for bedrift, institusjon og lignende.

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette eget styre for kommunale eller 
fylkeskommunale bedrifter, institusjoner og lignende. Slike styrer skal ha minst tre 
medlemmer.

2. Kommunestyret og fylkestinget gir bestemmelser om styrets sammensetning. Det kan her 
fastsettes at styret helt eller delvis skal oppnevnes av administrasjonssjefen eller velges av 
de ansatte ved vedkommende bedrift eller institusjon eller av brukerne av institusjonen. 
Medlemmer som ikke skal oppnevnes eller velges på denne måten, velges av 
kommunestyret eller fylkestinget.

3. Et slikt styre kan tildeles myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift 
og organisering.

4.   Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst omorganisere eller nedlegge slike styrer.

I lov om barnehager av 05. mai nr. 19 av 1995 i § 4 fremgår det at barnehagene skal ha 
Foreldreråd og Samarbeidsutvalg. Dette for å sikre samarbeidet med barnas hjem.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan 
bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget
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Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:

 



Sak  55/11

VALG AV LIKESTILLINGSUTVALG 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/370
Saksnr.: Utvalg Møtedato
55/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Utvalget oppnevnes etter Kommunelovens § 10 Faste utvalg.
Utvalgets mandat fremgår av Lov om likestilling av 09. juni 1978 nr.45.

§1 Lovens formål.
Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnenes 
stilling. Offentlige myndigheter skal legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene 
på alle samfunnsområder.
Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

§2 Lovens virkeområde.
Loven gjelder på alle områder, med unntak av indre forhold i trossamfunn.
For så vidt gjelder familieliv og rent personlige forhold, skal loven håndheves av de organer 
som er nevnt i denne lov § 10.

Kongen kan i særlige tilfelle fastsette at loven helt eller delvis ikke skal gjelde på bestemte 
områder.
Før slik avgjørelse treffes skal uttalelse fra Nemda (jfr. § 10) innhentes.

Kommunestyret velger 5 representanter med vararepresentanter. Kommunestyret velger leder.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  56/11

OPPNEVNING AV TALSPERSON I BARNEVERNSSAKER 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/371
Saksnr.: Utvalg Møtedato
56/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:
Talsperson i barnevernsaker velges jfr. Forskrifter om barnets talsperson i saker som skal 
behandles i fylkesnemda av 22. desember 1993 nr.1430 §§ 1, 2, 3, 4 og 5.
Fylkesnemda oppnevner talsperson jfr. Barnevernlovens § 7-4 for at barnets interesser skal bli 
ivaretatt jfr. Barnevernlovens § 6-3.

Kommunestyret velger 1 representant og 1 vararepresentant.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  57/11

FORSLAG TIL KANDIDATER TIL INTERKOMMUNAL DYREVERNNEMND 2011 
- 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/372
Saksnr.: Utvalg Møtedato
57/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

I skriv fra Dyrevernnmenda i Hammerfest Veterinærdistrikt blir det opplyst at nemnda skal ha 
3 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
Kommunestyrets forslag til kandidater må derfor omfatte minimum 3 medlemmmer.

Kommunestyrets innstilling skal sendes via distriktsveterinæren i Hammerfest til 
fylkesmannen som foretar oppnevning av de nye nemndene.

Vedtaket gjøres i medhold av Lov om dyrevern av 20. desember nr.73 av 1974 § 23.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  58/11

VALG AV ELDRERÅD 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/373
Saksnr.: Utvalg Møtedato
58/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Eldrerådet er hjemlet i lov om kommunale og fylkeskommunale Eldreråd av 08.11.91 nr. 76.
Kommunen bestemmer selv hvor mange medlemmer rådet skal ha.
Eldrerådet skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  59/11

VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL KOMMUNENES 
SENTRALFORBUND FYLKESKRETS 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/374
Saksnr.: Utvalg Møtedato
59/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Kommunenes Sentralforbund er kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og 
medlemsorganisasjon.
Kommunens representant til fylkesmøte velges av kommunene i fylket på kommunestyrets 
konstituerende møte innen utgangen av oktober måned det år kommunevalget er holdt jfr. §17 
nr.1 i Kommuneloven.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  60/11

VALG AV HEIMEVERNSNEMND 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/375
Saksnr.: Utvalg Møtedato
60/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Valg av heimevernsnemnd er hjemlet i Lov om heimevern av 17. juli 1953 nr.28.
§ 2.
Heimevernets organisasjon og dets innpassing i Forsvarets fastsettes av Kongen med 
Stortingets samtykke.
Med sikte på samvirke med sivilbefolkningen kan Kongen med Stortingets samtykke opprette 
råd og nemnder. Kongen gir regler for deres virksomhet.

Heimevernsnemnden i Hasvik kommune består av:
2 representanter
2 vararepresentanter.

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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Sak  61/11

VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL INTERKOMMUNALT 
OLJEVERNUTVALG 2011 - 2015

Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 11/376
Saksnr.: Utvalg Møtedato
61/11 Kommunestyret 21.10.2011

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:
Valg av kommunal representant til interkommunal oljevernutvalg.
Jfr. vårt samarbeid interkommunalt på oljevernberedskap tilrådes kommunestyret å velge 
følgende:
Representant:                             
Vararepresentant:                       

Bakgrunn:

Vurdering:

Vedlegg:
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