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Ingen
Sammendrag:
Det velges formannskap for perioden 2019-2023 bestående av 7 medlemmer med
varamedlemmer.
Saksutredning:
Mesteparten av den nye kommuneloven (kommuneloven) trer i kraft høsten 2019 i det
konstituerende møte i hver enkelt kommune og fylkeskommune. Dette gjelder kapitlene 1
til 13, 17 til 27 og 30 og 31. Dette handler om de generelle bestemmelsene i loven,
bestemmelsene om folkevalgte og administrasjonen og bestemmelsene om
interkommunalt samarbeid. I tillegg handler det om egenkontroll i kommunen og statlig
kontroll og tilsyn.
I henhold til kommunelovens § 5-6, 1.ledd skal formannskapet ha minst 5 medlemmer som
velges av og blant medlemmene i kommunestyret. Valg av formannskap skjer i
kommunestyrets konstituerende møte, som skal avholdes innen utgangen av oktober
måned i henhold til kommuneloven § 7-1, 3.ledd.
I henhold til vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019 skal formannskapet i Øyer kommune
bestå av 7 medlemmer med varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år om gangen. Det er bare
faste medlemmer av kommunestyret som kan velges til formannskap, varamedlemmer er
ikke valgbare.
I henhold til kommuneloven §§ 7-6, 5. ledd og 7-7, 2. ledd, skal hver liste tildeles så mange
varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. Dette gjelder kun hvis det er
tilstrekkelig mange på listen.

Reglene om uttreden og fritak fremgår av kommuneloven § 7-9.
Valget skal holdes som forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det i henhold
kommuneloven § 7-4, 1.ledd. Valgoppgjør ved forholdsvalg går fram av kommuneloven

§ 7-6. Dersom formannskapet ikke velges som forholdsvalg, blir valget holdt som avtalevalg
i henhold til kommuneloven § 7-7.
Når et offentlig organ oppnevner eller velger styrer, råd og utvalg med 4 medlemmer eller
flere, skal hvert kjønn være representert med minst 40% av medlemmene. Skal det velges 2
eller 3 medlemmer skal hvert kjønn være representert på den enkelte liste. Reglene gjelder
også for varamedlemmer. Ved valg til folkevalgte organ som etter loven bare består av
medlemmer av kommunestyret og ved valg av arbeidsutvalg skal disse reglene følges så
langt som mulig, jfr. Kommuneloven § 7-6, 3.og 4.ledd.
Vurdering:
Saken legges fram til behandling uten innstilling.

