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Sammendrag:
Det velges valgnemnd bestående av formannskapet utvidet med en representant fra det/de
partier som ikke er representert i formannskapet.
Saksutredning:
I følge kommunelovens § 7-1 trer kommunestyret og formannskapet i funksjon fra og med
det konstituerende møte. Andre folkevalgte organ, ordfører og varaordfører trer i funksjon
straks de er valgt. For styrer, råd og utvalg der nye medlemmer ikke blir valgt i det
konstituerende møtet, utvides de sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas,
men ikke lenger enn til første årsskifte i den nye valgperioden.
I kommentarene til kommuneloven står det at oppnevning av styrer, råd og utvalg bør skje
snarest mulig dersom det ikke er gjennomført i det konstituerende møte.
Til å utarbeide forslag til innstilling av medlemmer til en rekke styrer, råd og utvalg, samt
representasjon i eksterne styrer, bes kommunestyret om å velge en valgnemnd.
Vedtak i KST-sak 80/19, møte 29.08.2019, punktene I 1-3 og punkt 10:
I.
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.

10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er
representert i formannskapet, ivaretar funksjonen som valgnemnd.
Valgnemnda har som mandat å legge fram innstilling for kommunestyret
til valg av medlemmer og varamedlemmer i styrer, råd og utvalg samt representasjon i
eksterne styrer.
Rådmannen eller den han bemyndiger fungerer som valgnemndas sekretær.
Kommunestyret skal velge en representant med vararepresentant fra det/de partier om
ikke er representert i formannskapet.
Vurdering:
Saken leges fram uten innstilling.

