Møte i Kommunestyret den 29.08.2019 - Sak: 80/19
Varaordfører tiltrådte mens ordfører som leder i saksutvalget orienterte og svarte på
spørsmål.
Roar Øien (H) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. I 1 ii:
«Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes».
Ole Hageløkken (AP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. I 5:
«Det opprettes to utvalg, for eldre og for brukere med nedsatt funksjonsevne».
Saksutvalgets forslag til pkt. I 1 i og ii ble enstemmig vedtatt.
Roar Øiens tilleggsforslag til pkt. I 1 ii ble enstemmig vedtatt.
Saksutvalgets forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Saksutvalgets forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Saksutvalgets forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ avstemming mellom saksutvalgets forslag og Ole Hageløkkens endringsforslag
til pkt. 5 ble saksutvalgets forslag vedtatt med 18 stemmer (5 AP, 8 SP, 4 H, 1 SV) mot
7 stemmer (6 AP, 1 KrF).
Saksutvalgets forslag til pkt. I 6-12 - pkt. V ble enstemmig vedtatt.
Saksutvalgets forslag med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt.
I.

Vedtak i Kommunestyret:
Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre,
formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode:
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 5-7:
i. Plan- og miljøutvalg
ii. Tjenesteutvalg
Tjenesteutvalget evalueres etter to år, der saker og videre funksjon vurderes.
2. Antall medlemmer:
a) Formannskapet: 7 medlemmer med varamedlemmer
b) Plan- og miljøutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer
c) Tjenesteutvalget: 7 medlemmer med varamedlemmer
d) Kontrollutvalget: 5 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 2 velges blant
kommunestyrets medlemmer.
3. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan
opprette arbeidsutvalg.
4. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det
opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning.
5. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre.
6. Ungdomsråd.
7. Flerkulturelt råd.
8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg med betegnelsen
«Partssammensatt utvalg». Kommunens representanter er identisk med
formannskapet med varamedlemmer (formannskapets varamedlemmer).
Adresse:
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0804 5457908

9. Formannskapet ivaretar funksjonene som
a) kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. ledd)
b) valgstyre (Valglovens § 4-1).
10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er
representert i formannskapet, ivaretar funksjonen som valgnemnd.
11. Samarbeidsutvalg ved barnehagene og skolene i henhold til Barnehageloven § 4 og
Opplæringsloven § 11-1. Det velges én politisk representant til hvert av
samarbeidsutvalgene (kommunale og private barnehager og skolene), disse velges av
og blant tjenesteutvalgets medlemmer.
12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og Lillehammer kommuner.
II.

Kommunestyret innfører en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra opposisjonen
og rådmannen.

III.

Kommunestyret har i utgangspunktet 8 møter i året, halvparten på dagtid og halvparten
på kveldstid. Kommunestyret støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering av
kommunestyret.

IV.

Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har forskjøvet avklaring av framtidig
organisering på eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt permanent
kommuneplanutvalg, til andre delrapport.

V.

Kommunestyret anbefaler at nytt kommunestyre tar stilling til den politiske
styringsstrukturen i løpet av høsten 2019.
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