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Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
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17156 t71820
VALG AV NY STYRELEDER MÅSØY I VEKST KF

uÅSøy KOMMUNE,9690 Havøysund, den 14. desember 2017

Reidun Mortensen
Ordfører

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til
tlf . 47 6 07845 . Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.
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Arkiv Saksnummer Journr

4rl 17155 171533

ANSETTELSE AV NY SEKTORLEDER FOR OPPVEKST

033



Sak 55/17

ANSETTELSE AV NY SEKTORLEDER FOR OPPVEKST

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
171s33

Arkiv: 411

Unntatt offentlig Oft S23

Saksnr.: Utvalg
55117 Formannskapet

Møtedato
20.12.2017

SAKSUTREDNINGEN ER UNNTATT OFFENTLIGHET,
OG VIL BLI UTLEVERT I MØTET.



Sak 56/17

VALG AV NY STYRELEDER MÅSØY I VEKST KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
171820

Arkiv: 033

Saksnr.:
831t7
56117

Utvalg
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
07.12.2017
20.r2.2017

Rådmannens innstillins:
Rådmannen innstiller ikke i valgsaker.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 07.12.2017 sak 83117

Behandling:
Repr. Tor-Bjarne Stabell (H), repr. Benth Sjursen (AP) og repr. Rune Mathisen (AP) erklærte
seg innhabil ogforlot setet under behanlding av saken, da de alle har styreverv i Måsøy i
Velcst KF.

Repr. Arvid Mathisen (AP) fremmet følgende forslag:

1. Sigurd Larsen's søknad om fritak innvilges.
2. Formannskapet girs fullmakt til valg av ny styreleder
3. Kommunestyre har full tillit til det sittende styret.

Enst. vedtatt

Vedtak:
1. Sigurd Larsen's søknad om fritak innvilges.
2. Formannskapet girs fullmakt til valg av ny styreleder.

3. Kommunestyre har full tillit til det sittende styret.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

Innledning:

Kommunestyret fattet den7. desember 2017 følgende vedtak:

4. Sigurd Larsen's sølcnad omfritak innvilges.
5. Formannskapet girs fullmøkt t¡l valg av ny styreleder,

6. Kommunestyre har full t¡llit til det sittende styret.
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Sak 56/17

Saksutredning:

Kommunelovens $ 62.1 sier at

<Kommunestyret elterfylkestinget sknl selv trffi vedtak om opprettelse av kommunalt

eller fylkeskommunalt foretak, herunder velge styre og fastsette vedtekter for
foretaket....>

Kommunelovens $ 65.3 sier at

<styret velges av kommunestyret eller fulkestirlget selv.....>

I kommentarene til kommuneloven, star det at $ 62.I må sees i sammenheng med

bestemmelsen i $ 65 tredje avsnitt første setning... dette betyr i praksis alvalg av medlemmer

til foretakets første styre inngar som en del av vedtaket om å opprette foretaket. I
kommentarene til $ 65.3 står det at kommunestyret eller fulkestingets valgmyndighet kan altså

ikke delegeres, med unntak av ansattes representant.

Kommunelovens $ 13 sier

<1. Kommunestyret ogfylkestinget kan selv bestemme atformannskapet eller

fylkesutvalget, etfast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å
treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at
vedtak trffis så raslct at det ikke er tid til å innkalle dette.

2. Melding om vedtaktruffet i medhold av denne paragrafforelegges vedkommende

organ i dettes neste møte.>

Etatssiefens/rådmannenS vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Dersom formanskapet gjennomfører valgav ny styreleder på bakgrunn av vedtaket fattet i
kommunesfyretT. desember brytes kommuneloven. Dersom valget gjennomføres med

hjemmel i kommunelovens $ 13, vil man følge kommunestyrets ønske, og samtidig gøre delle

innenfor loven.

Sigurd Larsen vil være juridisk ansvarlig inntil ny styreder er meldt inn til
Brønnøysundregistrene. Det må derfor ansees som om <berettigede hensyn> kan bli
skadelidende ved en forsinkelse, og $ 13 bør derfor anvendes i denne sak.

Vedlegg:

Ingen

Havøysund, den 19 I 12-77

Torbjørg
Rådmann
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