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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/687

15/1554

Godkjenning av kommunestyrevalget for perioden 2015 - 2019
Saksnr
79/15

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Rådmannens innstilling:
1. Valget ble gjennomført søndag 13. og mandag 14. september 2015. Valgstyrets protokoll
for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 godkjennes.
2. Trøgstad kommunestyre godkjenner valget med følgende prosentfordeling av stemmene
og mandatfordeling:

Liste
Senterpartiet
Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Kristelig Folkeparti
Venstre
SUM

Prosentvis fordeling
41,3
21,2
20,1
9,7
4,8
3,0

Kommunestyremandater
9
5
4
2
1
0
21

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
I henhold til valgloven § 13 – 4(1) skal det nyvalgte kommunestyret treffe vedtak om
kommunestyrevalget er gyldig.
Saksutredning:
Kommunestyret kan kjenne valget ugyldig hvis det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på
fordelingen av mandatene mellom listene, og som ikke er mulig å rette opp, jf. valgloven kap. 13.
Er det begått feil som kan rettes opp, følger kommunestyrets adgang til å rette feil av alminnelige
forvaltningsrettslige prinsipper, og av valglovens system. Dersom kommunestyret kjenner et valg
ugyldig skal det sendes melding til departementet som påbyr omvalg.
I henhold til valgloven § 13-2 kan alle som har stemmerett klage på forberedelsen og
2

gjennomføringen av valget i den kommune de er manntallsført. Klagen må fremmes innen sju dager
etter valgdagen. Ved klagefristens utløp var det ikke innkommet noen klage, og det har heller ikke
kommet klager etter fristens utløp.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at valget og mandatfordelingen godkjennes.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/688

15/1562

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Valg av formannskap for perioden 2015 - 2019
Saksnr
80/15

Saksopplysninger:<
I henhold til Kommunelovens § 8, punkt 1, skal kommunestyret selv velge formannskap på minst 5
medlemmer. I Trøgstad kommune er det vedtatt at formannskapet skal ha 7 medlemmer med
varamedlemmer. Valget kan skje ved forholdsvalg, flertallsvalg og avtalevalg. Valget skal holdes som
forholdsvalg dersom ett medlem krever det. Valget skjer da på grunnlag av lister med forslag til
kandidater fra partier eller grupperinger av partier. Hver liste kan inneholde inntil dobbelt så mange
navn som det antall som skal velges. Kommuneloven § 36 nr. 2 fastsetter at listeforslagene skal
inneholde følgende fordeling mellom kvinner og menn: Skal det velges seks til åtte medlemmer skal
hvert kjønn være representert med minst tre.
Avstemming skal skje skriftlig og ved bruk av stemmesedler. Det er mulig å stemme blankt.
Ut fra valgresultatet har vi følgende mandatberegning:
Mandatberegning:

Listeforslag

Divisjon med:

Resultatet av divisjonen viser 5 representanter til Senterpartiet / Arbeiderpartiet og 2 representanter
til Høyre / Kristelig Folkeparti
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/689

15/1556

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019
Saksnr
81/15

Rådmannens innstilling:
Som ordfører for kommunestyreperioden 2015 – 2019 velges ___________________.

Saksopplysninger:
Valg av ordfører er regulert av kommunelovens §§ 9 og 38, jf. § 35 nr. 3. Kommunestyret velger selv
ordfører i det konstituerende møtet, jf.§ 17 nr. 2 i kommuneloven. Ordfører skal velges for hele
valgperioden jf. kommunelovens § 9 nr.1. Ordfører skal velges blant formannskapets faste
medlemmer.
Den som skal velges etter bare en avstemming må ha mer enn 50% av stemmene i første runde. Ved
eventuell andre gangs avstemming gjelder regelen om enkelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet
her, skal valget avgjøres ved loddtrekning.
Departementet har tolket reglene slik at det er mulighet for å avholde uforpliktende
prøveavstemminger og mulighet for å trekke kandidater før det formelle valget.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/690

15/1557

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Valg av varaordfører for perioden 2015 - 2019
Saksnr
82/15

Rådmannens innstilling:
Som varaordfører for kommunestyreperioden 2015 – 2019 velges __________________.

Saksopplysninger:
Valg av varaordfører er regulert av kommunelovens §§ 9 og 38, jf. § 35 nr. 3. Der fremgår det at
varaordfører skal velges for hele valgperioden blant formannskapets faste medlemmer.
Den som har vært varaordfører de siste 4 år, kan nekte valg til vervet dersom vedkommende har
vært varaordfører i hele den forrige valgperioden.
Den som skal velges etter bare en avstemming må ha mer enn 50% av stemmene i første runde. Ved
eventuell andre gangs avstemming gjelder regelen om enkelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet
her, skal valget avgjøres ved loddtrekning.
Departementet har tolket reglene slik at det er mulighet for å avholde uforpliktende
prøveavstemminger og mulighet for å trekke kandidater før det formelle valget.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/691

15/1565

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Valg av kontrollutvalg for perioden 2015 - 2019
Saksnr
83/15

Saksopplysninger:
Etter kommunelovens § 77 nr. 1 velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som på vegne av
kommunestyret har løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalgets oppgaver er nærmere
omhandlet i Forskrift om kontrollutval (fastsatt av departementet 15.juni 2004),
I følge forskriftens § 2 skal kontrollutvalget ha minst 3 medlemmer. Minst ett av medlemmene i
utvalget skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Følgende personer er ikke valgbare til kontrollutvalget:
·
·
·
·

Ordfører og varaordfører.
Medlem og varamedlem til formannskapet.
Medlem og varamedlem til kommunale utvalg med vedtaksmyndighet.
Ansatte i kommunen.

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og velger også leder og nestleder
blant medlemmene.
Kontrollutvalget skal velges i det konstituerende møtet jf. kommunelovens § 17.
I Trøgstad består kontrollutvalget av 5 representanter. Valgresultatet gir følgende mandatberegning:

Listeforslag

Divisjon med:

Resultatet av divisjonen viser 4 representanter til Senterpartiet / Arbeiderpartiet og 1 representant
til Høyre / Kristelig Folkeparti.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/692

15/1563

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Valg av Livsløpsutvalg for perioden 2015 - 2019
Saksnr
84/15

Saksopplysninger:
I henhold til kommunelovens § 10 kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale
formål eller for deler av den kommunale virksomheten. Slike utvalg skal ha minst 3 medlemmer. I
Trøgstad kommune har Livsløpsutvalget 7 medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. I Trøgstad kommune har det
vært et mål og få gjennomgående representasjon, slik at medlemmer av hovedutvalgene også er
medlem av kommunestyret. Dette har en forsøkt å få til så lang det er mulig innenfor det antall
representanter en har å velge blant.
Valgene følger av kommunelovens §§ 36, 37 og 38, jf. rundskriv 15/2262-6, punkt 2.5 og 2.6 som
omhandler forholdsvalg og avtalevalg.
Ut fra valgresultatet har vi følgende mandatberegning:
Mandatberegning:

Listeforslag

Divisjon med:

Resultatet av divisjonen viser 5 representanter til Senterpartiet /Arbeiderpartiet og 2 representanter
til Høyre og Kristelig Folkeparti.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/693

15/1564

Valg av Teknikk- og naturutvalg for perioden 2015 - 2019
Saksnr
85/15

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Saksopplysninger:
I henhold til kommunelovens § 10 kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale
formål eller for deler av den kommunale virksomheten. Slike utvalg skal ha minst 3 medlemmer. I
Trøgstad kommune har Teknikk- og naturutvalget 7 medlemmer. Kommunestyret velger selv
medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. I Trøgstad
kommune har det vært et mål å få gjennomgående representasjon, slik at medlemmer av
hovedutvalgene også er medlem av kommunestyret. Dette har en forsøkt å få til så langt det er mulig
innenfor det antall representanter en har å velge blant.
Valgene følger av kommunelovens §§ 36,.37 og 38 jf. rundskriv 15/2262-6, punkt 2.5 som omhandler
forholdsvalg og 2.6 som omtaler avtalevalg.
Ut fra valgresultatet har vi følgende mandatberegning:
Mandatberegning:

Listeforslag

Divisjon med:

Resultatet av divisjonen viser 5 representanter til Senterpartiet / Arbeiderpartiet og 2 representanter
til Høyre / Kristelig Folkeparti.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/694

15/1561

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Valg av valgkomité for perioden 2015 - 2019
Saksnr
86/15

Saksopplysninger:
I henhold til kommunelovens § 10 kan kommunestyret selv opprette faste utvalg for kommunale
formål eller for deler av den kommunale virksomheten. Slike utvalg skal ha minst 3 medlemmer. I
Trøgstad kommune har valgkomitéen hatt 8 medlemmer i siste fireårsperiode. Dette har vært
formannskapets faste medlemmer og en representant fra Kristelig Folkeparti. Kommunestyret velger
selv medlemmer og varamedlemmer til Valgkomitéen, og blant medlemmene leder og nestlede.
I det konstituerende kommunestyremøtet velges formannskap, ordfører, varaordfører,
livsløpsutvalg,.teknikk- og naturutvalg, valgkomité, representanter til Kommunenes Sentralforbund
og representanter til regionråd, representantskap og generalforsamlinger i selskaper og virksomheter
som kommunen er medeier i. På neste kommunestyremøte foretas valg til øvrige styrer, råd og
utvalg etter anbefaling fra valgkomitéen.
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/695

15/1567

Valg av representanter og vararepresentanter til Kommunenes
Sentralforbunds fylkesmøte for perioden 2015 - 2019
Saksnr
87/15

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Ordførers innstilling:
Som representanter til Kommunenes Sentralforbunds fylkesmøte velges:
Representanter:
1.
Ordfører
2.
Tor Melvold
Vararepresentanter:
1.
Christian Granli
2.
Petter-Ole Kirkeby
3
Martha Hersleth Holsen
4
Marianne Bjerkeli

Saksopplysninger:
I henhold til vedtekter for Kommunenes Sentralforbund (KS) skal representanter til KS sitt fylkesmøte
velges på kommunestyrets konstituerende møte.
Fylkesmøtet er forbundets øverste organ i fylket og skal velge delegater til Landstinget og velge
fylkesstyre. Kommunenes representanter skal velges blant kommunestyrets medlemmer, og det står
i vedtektene at ordfører bør være blant representantene til fylkesmøtet.
Antall representanter velges med bakgrunn i folketallet pr. 01.01. i det året det foretas valg til
kommunestyret. For Trøgstad kommune betyr det 2 representanter med 4 vararepresentanter. Dette
fordi det ifølge KS’ vedtekter bør velges like mange vararepresentanter + 2 ekstra (for hvert
parti/gruppering).
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Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Betty Hvalsengen

HIST 11/696

15/1566

Valg av representanter til regionråd, representantskap og
generalforsamlinger i selskaper og virksomheter som kommunen er medeier i
for perioden 2015 - 2019r>
Saksnr
88/15

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

13.10.2015

Ordførers innstilling:
Som representant i Indre Østfold Regionråd, i tillegg til ordfører, velges Christian Granli. Som
vararepresentant i numerisk rekkefølge velges varaordfører, Petter-Ole Kirkeby, Ann Kristin Sæther.
Ordfører og Christian Granli velges som faste medlemmer i de representantskapene og
generalforsamlingene hvor kommunen skal stille med to representanter. Som personlige
vararepresentanter foreslås i numerisk rekkefølge varaordfører, Petter-Ole Kirkeby, Ann Kristin
Sæther.
I de representantskapene og generalforsamlingene hvor kommunen skal stille med en representant,
velges ordfører som fast representant og i numerisk rekkefølge velges varaordfører, Petter-Ole
Kirkeby og Ann Kristin Sæther som vararepresentanter

Saksopplysninger:
I følge Indre Østfold Regionråds vedtekter pr juni 2006, pkt. 3, skal ordfører, rådmann og en politiker
fra hver av de deltakende kommunene utgjøre medlemmene i Regionrådet. Ordfører og rådmann er
automatisk medlem. Varaordfører er automatisk vararepresentant for ordfører. Det skal derfor
velges en representant med vararepresentant til Indre Østfold Regionråd.
Kommunen skal også stille representanter til representantskapene og generalforsamlinger i ulike
interkommunale selskapet og virksomheter. I noen av disse er det vedtaksfestet at kommunen stiller
med to representanter og to personlige vararepresentanter, i andre skal kommunen stille med en
representant og en vararepresentant. Det har vært vanlig at ordfører og en opposisjonspolitiker
velges når det skal velges to representanter og at ordfører velges når det skal velges en representant.
Tilsvarende har det vært vanlig at varaordfører og en opposisjonspolitiker velges som
vararepresentant når det skal velges to vararepresentanter og at varaordfører velges som
vararepresentant når det skal velges en vararepresentant. Erfaringsmessig har det vist seg vanskelig å
stille vararepresentanter til disse møtene. Ordfører foreslår derfor at det for denne perioden velges
flere vararepresentanter og at disse velges i numerisk rekkefølge.
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I Selskapsavtalen for Indre Østfold kommunerevisjon står det at de legger samme habilitetsregel til
grunn som ved valg til kontrollutvalget. Det vil si at følgende ikke er valgbare til representantskapet i
Indre Østfold kommunerevisjon:
·
·
·
·

Ordfører og varaordfører
Medlem og varamedlem til formannskapet
Medlem og varamedlem til kommunale utvalg med vedtaksmyndighet
Ansatte i kommunen
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