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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:
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Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

12.10.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
26.10.2011

Valg av formannskap
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven (LOV 1992-09-25 nr 107)
Rådmannens innstilling
Kommunestyret velger selv formannskap, medlemmer og varamedlemmer.

Saksopplysninger
Kommunelovens § 8 gir bestemmelser for valg av formannskap. Det er kommunestyret
selv som velger et formannskap. Valget skal skje i kommunestyrets konstituerende
møte, og gjelder for fire år.
Formannskapets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Valget
holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg.
Regler for kjønnsmessig balanse gjelder for alle faste utvalg (jf kommunelovens § 36 nr
2 og § 37 nr 3 for forholdsvalg hhv 38a nr 3 for avtalevalg), ved valg av
varamedlemmer gjelder regelen tilsvarende. For formannskap (og fylkesutvalg) dog kun
så langt det er mulig.
Det er den tjenestegjørende ordfører som har ansvar for å kalle sammen de nye
medlemmene til møtet, og som også leder møtet under de konstituerende valg; det vil
si valg av formannskapsmedlemmer, ordfører og vararepresentanter for disse. Skal det
foretas andre valg i møtet, for eksempel av nemnder, overtar den nyvalgte ordføreren
ledelsen (jf kommunelovens § 17 nr 3 andre setning).
Formannskapet er rådgivende organ i eierskapsspørsmål i selskaper der kommunen
har eierinteresser. Styrerepresentanter og utsending til generalforsamlinger har møteog talerett i slike saker. Valg av styrerepresentanter i disse selskapene drøftes på
forhånd i formannskapet.

Formannskapet behandler søknader om fritak for eiendomsskatt.
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak og
innstiller årsregnskap. Formannskap tillegges også myndighet til å treffe vedtak i
hastesaker i henhold til § 13 i kommuneloven. Formannskapet er også valgstyre
(Valgloven §4-1), administrasjonsutvalg, kommunens faste utvalg for plansaker og
næringsutvalg.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/4015 -2

Arkiv:

033

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

12.10.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
30/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
26.10.2011

Valg av ordfører
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven (LOV 1992-09-25 nr 107, lov om kommuner og fylkeskommuner)
Rådmannens innstilling
Kommunestyret velger selv ordfører.

Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven (§ 9) er det kommunestyret selv som velger ordfører og
varaordfører, og valget foretas for hele valgperioden. Det er bare den som er valgt til
medlem av formannskapet som kan velges til ordfører. Varamedlemmer kan altså ikke
velges (jf Bernt og Overå: Kommentarutgaven til kommuneloven, 5. utgave 2011).
I kommunelovens § 17 forutsettes det at ordfører velges på kommunestyrets
konstituerende møte.
Etter bestemmelsene i kommunelovens § 35-3 skal valg av leder og nestleder for et
folkevalgt organ holdes som flertallsvalg.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/4015 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

12.10.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
26.10.2011

Valg av varaordfører
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven (LOV 1992-09-25 nr 107, lov om kommuner og fylkeskommuner)
Rådmannens innstilling
Kommunestyret velger selv varaordfører.

Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven (§ 9) er det kommunestyret selv som velger varaordfører,
og valget foretas for hele valgperioden. Det er bare den som er valgt til medlem av
formannskapet som kan velges til varaordfører.
I kommunelovens § 17 forutsettes det at varaordfører velges på kommunestyrets
konstituerende møte.
Etter bestemmelsene i kommunelovens § 35-3 skal valg av leder og nestleder for et
folkevalgt organ holdes som flertallsvalg.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/676 -27

Arkiv:

014

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

14.09.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/11
32/11

Utvalgsnavn
Skjervøy valgstyre
Skjervøy Kommunestyre

Godkjenning av møtebok
Henvisning til lovverk:
Vedlegg:
Saksprotokoll i Skjervøy valgstyre - 14.09.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling
Møteboka (valgprotokollen) med vedlegg godkjennes.

Saksopplysninger

Vurdering

Møtedato
14.09.2011
26.10.2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og
fylkestingsvalg
År : 2011
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Valgprotokoll for
valgstyret
Kommune:
1941 SKJERVØY
Fylke
1900 TROMS

A Administrative forhold
Al Valgstyret
Valgstyrets sekretær: Magnar Solbakken
E-postadresse: magnar.solbakken@skjervoy.kommune no
Telefon: 77775503
Faksnr: 77775501
Valgstyrets leder: Roy Waage
Øvrige medlemmer (inkl. møtende varamedlemer)
Jørn Cato Angell, Medlem
Thor Helge Nygaard, Medlem
Mono Jørgensen, Medlem
Pål Schreiner Mathiesen, Varamedlem
Helge Arnold Andersen, Varamedlem

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM=S...
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A2 Valgtinget - Stemmekretser og tid
Navn på alle kretsene i kommunen

Krets
0014 Arnøyhanm
0018 Årviksand
0020 Lauksletta
0023 Nikkeby
0025 Skjervøy

Åpningstid
Man. k1.10.00 - k1.16.00
Søn. k1.16.00 - kl. 19.00
Man. k1.10.00 - k1.15.30
Søn. k1.16.00 - kl. 19.00
Man. k1.10.00 - k1.16.00
Man. k1.12.00 - k1.16.00
Man. k1.10.00 - k1.21.00
Søn. k1.16.00 - kl. 21.00

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FA1SOL9F800&PRM.S...

14.09.2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Page 3 of 22

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
B1 Forhåndsstemmegivninger mottatt totalt
B1.1 Mottatt - forkastet - godkjent
a. Antall forhåndsstemmegivn. innenriks
fra 1. juli - 9. august (tidlig-stemmegivn.)
b. + Antall forhåndsstemmegivn. innenriks
fra 10. august
c. + Antall brevstemmer utenriks
d. + Antall øvrige forhåndsstemmegivninger
utenriks og på Svalbard og Jan Mayen

kol 1 mottatt

kol 2 forkastet

kol 3 godkjent

2

0

2

279

0

279

0

0

0

0

0

0

e. = Totalt antall godkjente stemmegivninger etter § 10- i
f. - Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før
valglokalene stengte. Til B2.1a
g. - Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene stengte,
inkl sent innkomne. Til B2.2a
h. = KONTROLLSUM

281
281
0
0

B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble
forkastet
Totalt antall forkastede stemmegivninger Fra B1.1
a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen § 10-1(1) a)
b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren § 10-1(1) b)
c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid § 10-1(1) c)
d. - Stemmegivningen var ikke levert
rett stemmemottaker § 10-1(1) d)
e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten
har vært åpnet § 10-1(1) e)
f. - Velgeren har allerede fått
godkjent en stemmegivning § 10-1(1) f)
g. - Stemmegivningen kom for sent frem § 10-1(1) g)
h. SUM =

B1.2.1 Kontroll
JA

Sum B1.2 rad h.) = 0
Arsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM.S...
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B2 Forhåndsstemmer til foreløpig opptelling

B2.1 Stemmer til foreløpig opptelling senest fire timer 1valglokalene stengte
a. Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer
før valglokalene ble stengt. Fra B1.1f
Innholdet fordelte seg slik:
b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter § 10-5(4) for
nærmere vurdering av innholdet (tvilsomme) Til D2.1a

Antall

281
Fval kol 1 Kval kol 2
0

c. Blanke stemmesedler
Til D4.5

3

3

d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene
Til fordeling i B3.1a og B3.2a

265

278

B2.2 Stemmer til forelopig opptelling etter at valglokalene
stengte
a. Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var
stengt, inkl sent innkomne. Fra B1.1g
Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik
b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter § 10-5(4) for
nærmere vurdering av innholdet. Til D2.1b
c. Blanke stemmesedler
.
1

.J

d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene
Til fordelin2 i B3.1b 02 B3.2b

Antall

0
Fval kol 1 Kval kol 2

0
0
0

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM.S...
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B3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene

B3.1 Fylkestingsvalget - Resultat fra forelOpig opptelling

Til sammenstilling
D3.1a kol 1
D3.1.1

Ja

"UUL1

_11
UU

B2.1d kol 1 er lik sum B3.1a

Årsak til eventuell differanse:
Ja
B2.2d kol 1 er lik sum B3.1b
Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM.S...

14.09.2011

Til sammenstilling
D3.1a kol 2

B3.2.1 Kontroll
Ja

B2.1d kol 2 er lik sum B3.2a
Årsak til eventuell differanse:
Ja
B2.2d kol 2 er lik sum B3.2b
Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM.S...

14.09.2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Page 7 of 22

C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
Cl Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene
Stemmekrets

Sted for
foreløpig
opptelling

Manntall

a
Kryss i manntallet

Antall stemmegivninger
avgitt på valgtinget

b
Ordinære (urnene)

c
Særskilt
omslag

d
Særskilt
omslag

C1.1 Kontroll av stemmestyrenes valgprotokoller
Ja

Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til fylkestingsvalget (Clb kol 1)
enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (Cla)

Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til kommunestyrevalget (Clb kol 2)
enn det er k_ryssi manntallet totalt søndag og mandag (Cla)
Årsak til eventuell differanse:
Ja

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FA1SOL9F800&PRM.S...
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C2 Valgtingsstemmer til foreløpig opptelling hos valgstyret
C2.1 Fremmede stemmer som ble tatt med i foreløpig opptelling
C2.1.1 Godkjenning av stemmegivninger
a.
Antall stemmegivninger (konvolutter)
Fra Clc
b.
- forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen § 10-2(1) a)
c.

- forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende
var manntallsført § 10-2(1) c)

d.

- forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme
§ 10-2(1) c)

e.

= Godkjent stemmegivninger til foreløpig opptelling
Til C2.1.2a

C2.1.2 Godkjenning av stemmesedlene
Godkjente stemmegivninger fra fremmede
a.
Fra C2.1.1e
Innhold:
Steminesedlene fordelte seg slik
Blanke stemmesedler
b.
Til D4.5
forkastet fordi:
c.
seddelen mangler off. stempel § 10-3(1)
a)
forkastet fordi:
d.
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder § 10-3(1)
b)
forkastet fordi:
e.
fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på § 10-3(1)
c)
forkastet fordi:
f.
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1)
d)
Godkjente stemmesedler til foreløpig opptelling
g.
Til C2.2b

Antall

Antall

Fvalg kol 1 Kvalg kol 2

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM.S...
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C3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene
C3.1 Fylkestingsvalg - Resultat fra foreløpig opptelling
Valgliste

* Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.2

C3.1.1 Kontroll
Ja

C3.1a er lik sum C2.2f kol 1

Årsak til eventuell differanse:

Ja

C3.1b er lik sum B3.2 i stemmestyrets møtebok (Kontroller tallet 0)

Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM.S...

14.09.2011
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C3.2 Kommunestyrevalg - Resultat fra foreløpig opptelling.
Valgliste
Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer
Fra foreløpig
Fra foreløpig
opptelling hos
opptelling hos
stemmestyrene
valgstyret
Fra C2.2f kol 2
Det norske Arbeiderparti

193

+ Sosialistisk Venstreparti

138
141

+ Senterpartiet
+ Kristelig Folkeparti

Totalt

Fra *
193
138
141

+ Høyre

63
149

63
149

+ Fremskrittspartiet

94

94

+ Kystpartiet

390
1168

SUM

390
1168
Til sammenstilling
D3.1d kol 2

* Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3.4

C3.2.1 Kontroll
Ja

C3.2a er lik sum C2.2f kol 2

Årsak til eventuell differanse:

Ja

C3.2b er lik sum B3.4 i stemmestyrets møtebok (Kontroller tallet 0)

Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FA1SOL9F800&PRM=S...
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D Endelig opptelling
Dl Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag
D1.1

Stemmegivninger fra velgere som stemte "fremmed"
Antall

(skal bare fylles ut dersom fremmede stemmer ikke ble tatt med i foreløpig
opptelling)

a.
b.
c.

Antall stemmegivninger
Fra Clc
-

d.

-

e.

=

D1.2
a.
b.
c.
d.

16

forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen
§ 10-2(1) a)
forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der
vedkommende var manntallsført § 10-2(1) c)
forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme
§ 10-2(1) c)
Godkjente stemmegivninger (konvolutter)
Til D1.3a

Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som
ikke stod i manntallet i kommunen
Antall stemmegivninger
Fra Cld
- forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen
§ 10-2(1) a)
- forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme
§ 10-2(1) c)
= Godkjente stemmegivninger (konvolutter)
Til D1.3b

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FA1

0
0
0
16

Antall
3
3
0
0

SOL9F800&PRM.S...
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Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag
Stemmeseddelkonvolutter fra fremmede
Fra Dl.le
+ Stemmeseddelkonvolutter fra forhåndsavkrysset /
ikke i manntall. Fra D1.2d
Godkjente stemmegivninger fra særskilt omslag

Antall
16
0
16

d.
e.
f.

g.
h.

i.

Innhold:
Stemmesedlene fordelte seg slik
Blanke stemmesedler
Til D4.5
forkastet fordi:
seddelen mangler off. stempel § 10-3(1) a)
forkastet fordi:
freni& ild(p hvilkpt vnlg QLdclelP.
n g1dPr
§ 10-3(1) b)
forkastet fordi:
fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på
§ 10-3(1) c)
forkastet fordi:
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d)
Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike
listene. Til sammenstilling D3.1e

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FA1

Fvalg kol 1 Kvalg kol 2
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D2 Behandling av tvilsomme stemmer
D2.1 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene
a.
b.

c.

Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i
forbindelse med foreløpig opptelling Fra B2.1b
+

Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side
blant de som ble behandlet etter valglokalene stengte,
inkl sent innkomne. Fra B2.2b
Totalt antall stemmeseddelkonvolutter

Innhold:
Stemmesedlene fordelte seg slik
d.
e.

f.

Antall
0
0
0
Fvalg kol 1 Kvalg kol 2

Blanke stemmesedler.
Til D4.5
forkastet fordi:
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder
§ 10-3(1) b)
forkastet fordi:
fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på
§ 10-3(1) c)

g.

forkastet fordi:
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d)

h.

Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike
listene. Til sammenstilling D3.1b

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM.S...
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D2.2 Behandling av tvilsomme stemmer blant valgtingsstemmene

Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i
forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling.
Fra B3.1d i stemmestyrenes møtebøker.

b+.

=

d.

f.

-

h.

i.

Mellomsum: Totalt antall stemmesedler
Blanke stemmesedler
Til D4.5
forkastet fordi:
seddelen mangler off. stempel § 10-3(1) a)
forkastet fordi:
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder § 10-3(1) b)

e.

g.

Antall
Antall
Fvalg kol 1 Kvalg kol 2

Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i
forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling.
Fra C2.2d

a.

c.

Page 15 of 22

=

forkastet fordi:
fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på
§ 10-3(1) c)
forkastet fordi:
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d)

Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike
valgene. Til sammenstilling D3.1f

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM=S...
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D3 Resultat fra endelig opptelling

D3.1 Sammendrag - samlet antall godkjente stemmesedler til
endelig opptelling
Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling
Forhånd a.
av forhåndsstemmer. Fra B3.1c og B3.2c
Godkjente fra "tvilsomme" forhåndsstemmer
b+.
Fra D2.1h

Antall
Antall
Fvalg kol 1 Kvalg kol 2

c. = Forhånd: Antall stemmesedler til endelig telling
Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling
Valgting d.
av valgtingsstemmer. Fra C3.1c og C3.2c
Godkjente stemmesedler fra særskilt omslag
e. +
Fra D1.3i

278

0

0

265

278

1052

1168

Godkjente fra "tvilsomme" valgtingsstemmer

f+.

Fra

g.

n?.?i

Mellomsum:

h-.
1.

265

-

k. -

1. -

Blanke stemmesedler
Til D4.5
forkastelsesgrunn:
seddelen mangler off.stempel § 10-3(1) a)
forkastelsesgrunn:
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder
§ 10-3(1) b)
forkastelsesgrunn:
fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på
§ 10-3(1) c)
forkastelsesgrunn:
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d)

m. = Valgting: Antall stemmesedler til endelig telling

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FA1SOL9F800&PRIVI.S...

14.09.2011

Page 17 of 22

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

D3.2 Fylkestingsvalget - Resultat fra endelig opptelling

KONTROLLSUMMIER

= 265

.1052

. 1317

D3.2.1 Kontroll
Ja

D3.1c kol. 1 er lik sum D3.2a

Årsak til differanse:
Ja

D3.1m kol. 1 er lik sum D3.2b

Årsak til differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM=S...
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D3.3 Kommunestyrevalget - Resultat fra endelig opptelling

KONTROLLSUMMER

= 278

= 1168

= 1446

D3.3.1 Kontroll
Ja

D3.1c kol. 2 er lik sum D3.3a
Årsak til differanse:
Ja
D3.1m kol. 2 er lik sum D3.3b
Årsak til differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAl50L9F800&PRM.S...
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D4 Sammenstilling og statistikk - kommunestyrevalget
D4.1 Kryss i manntallet
Antall kryss i manntallet SøNDAG
Antall kryss i manntallet MANDAG

Antall
393
777

Antall stemmegivninger

D4.2 Forhåndsstemmegivninger
Tidligstemmer innenriks
(mottatt 1. juli - 9. august)
øvrige forhåndsstemmegivninger innenriks
(mottatt fra 10. august)
Brevstemmer utenriks
øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks
og på Svalbard og Jan Mayen

D4.3 Valgtingsstemmegivninger

Stemmegivninger i urnen(e)
Fremmede stemmegivninger (dersom
tatt med i foreløpig opptelling)
Fremmede stemmegivninger (dersom ikke
tatt med i foreløpig opptelling)
Stemmegivninger (forhåndsavkrysset - stod
ikke i manntallet)

Antall stemmegivninger
Referanse Forkastet Referanse

Godkjent

Clb kol II

1160

C2.1.1e

C2.1.1b-d
D1.1b-d

0

Dl.le

16

D1.2b-c

3

D1.2d

0

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FA1

SOL9F800&PRM.S...
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D4.4 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger
Hjemmel
Velgeren var ikke manntallsført i kommunen
- §10-1(1)a / §10-2(1)a
Det var ikke mulig å identifisere velgeren
- §10-1(1)b
Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid
- §10-1(1)c
Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker - §10-1(1)d
Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært
åpnet - §10-1(1)e
Velgeren har allereAe fått goAkjent en stemmegivning - §10-1(1)f
Stemmegivningen kom for sent frem
- §10-1(1)g

Forhånd
Referanse

Antall

B1.2a

0

B1.2b

0

B1.2c

0

B1.2d

0

B1.2e

0

B1.2f

0

B1.2g

0

Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk.
var manntallsført - §10-2(1)c

Referanse Antall
C2.1.1b
+
D1.1b
+
3
D1.2b

C2.1.1c
+
D1.1c
CD21:
11
.d1
d
++

Velgeren hadde avgitt godkjent
forhåndsstemme - §10-2(1)c

D4.5 Stemmesedler

Valgting

0
0

D1.2c

Forhånd
Referanse Antall

Godkjente stemmesedler

D3.1c

278

Forkastede stemmesedler

D2.1e-g

0

Blanke stemmesedler

B2.2+

0

Valgting
Referanse Antall

D3.1m
1168
C2.1.2c-f
+
D1.3e-h
+
D2.2e-h
+
1
D3.1i-1
C2.1.2b
+
C2.2c
D1.3d
+
D2.2d
+
8
n3.111+
St.Mø
B3.1e

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FAlSOL9F800&PRM.S...
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D4.6 Forkastelsesgrunner for stemmesedler
Forhånd

Hjemmel

Referanse

Antall

Valgting
Referanse

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

C2.1.2c +
D1.3e +
D2.2e +
D3.1i

Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder
- §10-3(1)b

C2.1.2d +
D1.3f +
D2.2f +
D3.1j

Fremgår ikke hvilken liste velgeren har stemt
på - §10-3(1)c
Partiet/gruppen

- §10-3(1)d

stiller ikke liste

D2.1e

D2.1.f

D2.1.g

0

0

0

C2.1.2e +
D1.3g +
D2.2g +
D3.1k

Antall

1

0

0

C2.1.2f +
D-13h +
D2.2h +
D3.1i

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011C844?XYT=SNB4FA1SOL9F800&PRM.S...
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Underskrifter
Dato:
Leder:
øvrige medlemmer:

Vedlegg:
E1.1 Listestemmetall og antall mandater til listene
E1.2 Mandatenes fordeling på partier
E2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
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Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Fylkesvalgstyre Troms

Deres ref:

Vår ref:

2011/676-28

Løpenr:

34036/2011

Arkivkode

014

Dato

14.09.2011

Vedlegg til møteboka
Skjervøy kommune har følgende kommentarer til møteboka:
1. Kommunen mottok to forhåndsstemmer pr brev fra Svalbard (Punkt B 1.1.d). Disse er
registrert blant innenriksstemmene og framkommer derfor ikke spesifikt i møteboka.
2. Fremmede stemmer i særskilt omslag er også tatt med i foreløpig opptelling.
3. Ang punkt D 3.1.e er stemmesedler fra særskilte omslag tatt med i foreløpig opptelling.

Med hilsen

Roy Waage
Leder Valgstyret

Postadresse:
Postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: Post@skjervoy.kommune.no

Magnar Solbakken
Valgstyresekretær

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77 77 55 00
Telefaks: 77 77 55 01

Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Kommunestyrevalg
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2011

1941 SKJERVØY
RESULTATER - KANDIDATKÅRING
Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 Id. 02:25:01
Ant. stemmeberett: 2,197 Valgdeltakelse: 65.83% Rapp.dato: 13/09-11 kl. 02:33:11
Tilbake

Kand Kandidatnavn

Født
Antall
Antall
år
stm.tillegg pers.stm

Antall
slengere

Antall
totalt

Det norske Arbeiderparti

https://valg.ergogroup.no/regr/R721/V011C721?XYT=LU54FA1SOU5F800&PRM....

13.09.2011

https://valg.ergogroup.no/regr/R721/V011C721?XYT=LU54FA1SOU5F800&PRM=...

13.09.2011

Tilbake Utplukk: 1- 153 av 153

https://valg.ergogroup.no/regr/R721N011C721?XYT=LU54FAlSOU5F800&PRM=...

13.09.2011

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2010/4241 -7

Arkiv:
Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato:

12.10.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
33/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
26.10.2011

Politisk organisering - reglementsendring
Henvisning til lovverk:
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til saken.

Saksopplysninger
Ordføreren har fått anmodning fra flere representanter om å vurdere antall faste medlemmer i de
tre faste utvalgene på nytt.
Vurdering
Saken bør behandles før valgene til utvalgene foretas av det nye kommunestyret.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/4015 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

12.10.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
34/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
26.10.2011

Valg av kontrollutvalg
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven (av 1992)
Reglement for politiske styringsorgan, vedtatt i kommunestyret 15. juni 2011.
Rådmannens innstilling
Kommunestyret velger kontrollutvalg for perioden 2011-2015. Utvalget består av 3 medlemmer
og 3 varamedlemmer.

Saksopplysninger
Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalg gjennom en forskrift fra Kommunal- og
regionaldepartementet med hjemmel i kommuneloven.
Kommunens reglement sier følgende om valg og sammensetning av kontrollutvalget:
Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og
varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder.
Kontrollutvalget bør i størst mulig grad ha representanter fra alle politiske partier eller grupper
representert i kommunestyret. (Alternativt: Leder skal velges fra opposisjonen/kontrollutvalgets
flertall skal velges fra opposisjonen.)
Det velges så mange medlemmer og varamedlemmer som kommunestyret ved hvert valg
bestemmer, dog minst tre medlemmer og tre varamedlemmer.
Det er ikke personlige varamedlemmer. Første varamedlem bør velges blant kommunestyrets
medlemmer.
De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i
kommunestyret, skal også få delta i kommunens folkevalgtopplæring.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/4015 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

12.10.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
26.10.2011

Valg av utsending til KS Fylkesmøte
Henvisning:
- Vedtekter KS

Rådmannens innstilling
Kommunestyret velger en utsending med vara til KS Fylkesmøte.

Saksopplysninger
I henhold til KS’ vedtekter skal utsending til KS organer foretas i de konstituerende møter i
nyvalgte kommunestyrer. Skjervøy kommune skal ut fra innbyggertall velge 1 representant med
vararepresentant til fylkesmøte i KS Troms.
Vedtektene sier videre i pkt. 12.11: ”Kommunens representanter velges blant de faste
kommunestyrerepresentanter eller kommune-/byråder i kommunestyrets konstituerende møte
(jf. § 3). Ordføreren bør være blant representantene.”

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/4015 -6

Arkiv:

033

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

12.10.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
36/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
26.10.2011

Valg av valgnemnd
Henvisning til lovverk:
Rådmannens innstilling
Kommunestyret velger valgnemnd for perioden 2011-2015.

Saksopplysninger
For valg av øvrige styrer, råd og utvalg velges ei nemnd som utarbeider forslag på medlemmer
og varamedlemmer til neste kommunestyremøte.

