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Saksgang       Møtedato  Saksnr: 

Fellesnemnd for Troms og Finnmark   30.-3101.2019 5/2019 

 

Valg av medlemmer til arbeidsutvalget 

Innstilling 

1. Fellesnemnda velger Kari-Anne-Opsal (AP) som leder for arbeidsutvalget og Ulf 

Trygve Ballo (AP), som nestleder.   

2. Fellesnemnda velger 8 medlemmer til arbeidsutvalget.  

 

 

Vadsø 24.1.2019 

 

 

 Kari-Anne Opsal               Ulf Ballo    

leder fellesnemnda      nestleder fellesnemnda 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Beregningseksempel 
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Bakgrunn 

Antall medlemmer som skal velges til fellesnemnda avhenger av hvilken sammensetning det 

vedtas at arbeidsutvalget skal ha. Dette vedtas i egen sak om sammensetning, reglement og 

mandat for de ulike utvalgene. Dette vil påvirke hvor mange kandidater hvert parti får eller 

kan få i arbeidsutvalget. Det vil også ha betydning om det stilles felleslister. Vedlagt saken er 

et beregningseksempel som viser hvordan arbeidsutvalgets sammensetning kan se ut 

avhengig av størrelsen på arbeidsutvalget. 

 

Beskrivelse 

Medlemmene til arbeidsutvalget velges av og blant fellesnemndas medlemmer og 

varamedlemmer. Fellesnemnda skal også velge leder og nestleder i arbeidsutvalget. Valg av 

leder og nestleder for folkevalgte organer holdes som flertallsvalg, jf. kommuneloven § 35 

tredje ledd.  

Ettersom medlemmene til arbeidsutvalget skal velges av og blant medlemmene i 

fellesnemnda legges det til grunn at kommunelovens § 14 som omhandler valgbarhet, fritak 

og hvem som er utelukket fra valg ikke får noen praktisk betydning i dette tilfellet. Det 

redegjøres derfor ikke nærmere for kommunelovens § 14.  

Bestemmelser om gjennomføringen av valget fremgår av kommuneloven §§ 36- 37 

(forholdstallsvalg) og § 38a (avtalevalg), herunder bestemmelser om kjønnsmessig 

representasjon. 

Fellesnemnda kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som 

avtalevalg, jf. kommuneloven § 38 a første ledd.  

De relevante regler for gjennomføringen av valget gjengis videre i sin helhet:  

Kommuneloven § 36: 

§ 36.Forholdsvalg - listeforslag. 

Ved forholdsvalg følges denne framgangsmåten: 

1.  Valg foregår på grunnlag av på forhånd innleverte lister med forslag til kandidater. Partier 

eller grupperinger som er representert i det velgende organ, kan bare levere ett listeforslag 

hver. Listen kan inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges 

medlemmer. Kandidater fra et parti eller en gruppering kan bare føres opp på partiets eller 

grupperingens listeforslag, eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller grupperinger. 

2. Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den enkelte 

liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 

tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og skal 

det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. Ved 

valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre eller 

fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så 
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langt det er mulig. Når det gjelder representasjon av begge kjønn i styret i selskaper som er 

eid av kommuner og fylkeskommuner i fellesskap, vises til kapittel 12 A. 

 

3. Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den 

gruppering som framsetter forslaget. Den som underskriver må være medlem av det 

velgende organ. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal det være innhentet 

samtykke fra denne.  

 

Kommuneloven § 37: 

§ 37.Forholdsvalg - valgoppgjøret. 

1. Ved valgoppgjøret fordeles medlemsplassene på listene i forhold til det antall 

stemmesedler hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Har flere lister samme 

kvotient, tilfaller plassen den av listene som har størst stemmetall. Har de samme 

stemmetall, avgjøres valget ved loddtrekning. 

2. Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, foretas en ny 

stemmeopptelling for listens kandidater. En går fram slik: 

Først telles de navn som står som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest 

stemmer ved denne opptellingen, er valgt. Skal listen ha mer enn én plass, teller en deretter 

opp de navn som står som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidat som får flest stemmer ved 

de to opptellingene, når en ser bort fra den allerede valgte, er valgt. På samme måte 

fortsetter en inntil alle plasser listen skal ha er besatt, med de modifikasjoner som følger av 

bestemmelsen i denne paragrafs nr. 3. Hvis flere kandidater har fått like mange stemmer, 

anses den valgt som står først i rekkefølgen på listen. 

Ved opptellingen ses bort fra andre navn enn de som står på den innleverte valgliste. 

3. Viser det seg at et kjønn etter denne fremgangsmåte vil bli representert med færre 

medlemmer fra en liste enn det som følger av kravene i § 36 nr. 2, rykker kandidater fra det 

underrepresenterte kjønn så langt mulig opp på listen i det omfang som er nødvendig for å 

oppnå slik balanse. 

4. Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, 

med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling på samme måte 

som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3 ovenfor.  

 

Kommunelovens § 38 a: 

§ 38 a. Avtalevalg. 

1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer 

skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen.  

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-09-25-107/%C2%A736
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-09-25-107/kap2
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2. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 

medlemmer i organet med angivelse av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 

innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall 

medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Innstillingen vedtas enstemmig av 

kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Kravene til kjønnsbalanse i § 36 nr. 2 gjelder tilsvarende. Viser det seg at et kjønn vil få 

færre medlemmer enn det som følger av første punktum, skal kandidater fra det 

underrepresenterte kjønn settes inn i det omfang som er nødvendig for å oppnå slik balanse. 

Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av kommunestyre 

eller fylkesting, og ved valg til arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse regler følges 

så langt det er mulig.  

4. Ved valg av varamedlemmer gjelder nr. 3 tilsvarende.  

 

Valg av leder og nestleder 

Det må velges en leder og en nestleder i arbeidsutvalget. Det er vanlig at fellesnemndas 

leder også leder arbeidsutvalget.  

Tabellen under viser leder i henholdsvis fellesnemnd og arbeidsutvalg i de øvrige fylkene 

som er sammenslått. 

Fylke Leder fellesnemnda Leder arbeidsutvalget 

Viken Anette Solli Anette Solli 

Vestland Anne Gine Hestetun Anne Gine Hestetun 

Agder Terje Damman Har ikke AU 

Innlandet Even Aleksander Hagen Even Aleksander Hagen 

Telemark og Vestfold Rune Hogsnes Har ikke AU 

Trøndelag Anne Marit Mevassvik Anne Marit Mevassvik 

  

Fellesnemnda bes velge medlemmer til arbeidsutvalget.  

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-09-25-107/%C2%A736
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VEDLEGG 

Illustrasjoner partistyrke og størrelse på arbeidsutvalget. 

 
Fellesnemda må ta stilling til størrelsen på arbeidsutvalget. I det videre gis det eksempler på 
hvordan forholdstallsvalg vil slå ut under ulike forutsetninger:  
 
 
  

1. Partifordeling i fellesnemda som helhet 
Partienes styrke i arbeidsutvalget er beregnet på basis av partifordelingen i fellesnemda som 
helhet og i hht forskriften etter den såkalte d`Hondts metode.  Eventuelle avtalte føringer ved 
avtalevalg, eller listesamarbeid er ikke kjent, og dermed ikke vurdert. 
 

 
 Dersom det skal velges 16 medlemmer etter disse prinsippene så avgjøres fordelingen 
mellom Sp, Sv, Venstre og MdG ved loddtrekning. To av de fire partiene får en representant 
hver. 
 
Fellesnemdas leder og nestleder anbefaler at arbeidsutvalget ikke skal være for stort og bør 
bestå av 10 medlemmer, - partifordelingen   gis i kolonnen 10 medlemmer.  
 
 

Antall medlemmer i 

AU 

8 

medlemmer 

10 

medlemmer 

12 

medlemmer 

14 

medlemmer 

18 

medlemmer 

Arbeiderpartiet 6 7 9 9 9 

Høyre 1 2 2 3 3 

Fremskrittspartiet 1 1 1 2 2 

Senterpartiet         1 

Sosialistisk 

Venstreparti         1 

Venstre         1 

Miljøpartiet de 

Grønne         1 

Rødt           

Kristelig Folkeparti           

  8 10 12 14 18 
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Fordeling basert på separate forholdstallsvalg for fylkene. Regneksempel    
 
Det har vært drøftet å sette sammen arbeidsutvalget etter separate forholdtallsvalg blant de 
19 som er valgt fra Troms fylkesting og blant de 19 valgt fra Finnmark fylkesting. Dette er et 
regneeksempel, etter kommuneloven kan det ikke fortas separate valg innenfor et slik 
tokammer system. Men det kan gjøres avtalevalg med utgangspunkt i disse beregningene.   
 
Eventuelle avtalte føringer ved avtalevalg, eller listesamarbeid er ikke kjent, og dermed ikke 
vurdert. 
 
2-kammer teori Troms.  *Da FRP/SP har likt delingstall ved nemnd på 10 
medlemmer stiller partiene likt mht siste mandat ved «2-kammerteori». Dette 
kan avgjøres ved avtalevalg. Ved et normalt forholdstallsvalg ville størrelsen på 
hele partigruppa spilt inn.  
  
Antall medlemmer i 
AU 

8 
medlemmer 

10 
medlemmer 

12 
medlemmer 

14 
medlemmer 

18 
medlemmer 

Arbeiderpartiet 3 3 3 4 5 

Høyre 1 1 1 1 2 

Fremskrittspartiet   0,5* 1 1 1 

Senterpartiet   0,5* 1 1 1 

Sosialistisk 
Venstreparti           

Venstre           

Miljøpartiet de 
Grønne           

Rødt           

Kristelig Folkeparti           

  4 5 6 7 9 

 
 

2-kammer teori Finnmark      

Antall medlemmer i AU 
8 
medlemmer 

10 
medlemmer 

12 
medlemmer 

14 
medlemmer 

18 
medlemmer 

Arbeiderpartiet 3 4 5 5 7 

Høyre 1 1 1 1 1 

Fremskrittspartiet       1 1 

Senterpartiet           

Sosialistisk Venstreparti           

Venstre           

Miljøpartiet de Grønne           

Rødt           

Kristelig Folkeparti           

  4 5 6 7 9 
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Teoretisk 
sammenlagt  

Antall medlemmer i 
AU 

8 
medlemmer 

10 
medlemmer 

12 
medlemmer 

14 
medlemmer 

18 
medlemmer 

Arbeiderpartiet 6 7 8 9 12 

Høyre 2 2 2 2 3 

Fremskrittspartiet 0 0,5* 1 2 2 

Senterpartiet 0 0,5* 1 1 1 

Sosialistisk 
Venstreparti 0 0 0 0 0 

Venstre 0 0 0 0 0 

Miljøpartiet de 
Grønne 0 0 0 0 0 

Rødt 0 0 0 0 0 

Kristelig Folkeparti 0 0 0 0 0 

  8 10 12 14 18 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 


