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Utsendte vedlegg

Valg av hovedutvalg for perioden 2019 - 2023
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Rådmannens innstilling:
Rådmannen innstiller ikke i saken.
Saksutredning:
For kommunestyreperioden 2019 – 2023 skal det velges medlemmer og varamedlemmer til en rekke
folkevalgte organ. Slike organ er hjemlet i koml. § 5-1 og omfatter bl.a. utvalg, arbeidsutvalg og organ
hjemlet i særlov, samt i koml. § 5-2 og omfatter partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) og
medvirkningsorganene (eldreråd, ungdomsråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne).
Rådmannen foreslår av praktiske hensyn å dele opp valg av folkevalgte organ slik:
I

- valg av hovedutvalg og administrasjonsutvalg

II

- valg av øvrige kommunale organ som er hjemlet i §§ 5-1 og 5-2

II

- valg av representasjon i styrer, nemnder og råd utenfor de kommunale organene.

Valg av organ etter pkt II og III foreslås gjennomført i kommunestyrets neste møte. For organ som ikke
blir valgt i det konstituerende møtet vil de sittende medlemmenes funksjonstid bli forlenget inntil det er
avholdt nyvalg (men senest inntil årsskiftet), jfr. koml. § 7-1, 5. ledd.
Kommunestyret skal velge medlemmer og varamedlemmer til hovedutvalgene og administrasjonsutvalget.
Kommunestyret velger selv leder og nestleder for utvalgene. Antall varamedlemmer kan være inntil 2 fler
enn det antall medlemmer som skal velges fra hvert parti eller gruppe.
Kravet om kjønnsbalanse gjelder for alle utvalgene. Dersom valget avholdes som avtalevalg, er det
imidlertid kun krav til kjønnsbalanse når en ser på organet under ett (ikke for hvert enkelt parti eller
gruppe), jfr. koml. § 7-7 og KMD rundskriv H-19/4, kap. 7.2. Holdes valget som forholdsvalg, vil kravet
gjelde både for hver enkelt liste og for den endelige sammensetningen av organet.

De som velges må før valget ha samtykket skriftlig til å stille til valg. Den eller de som foreslår de
aktuelle kandidatene er ansvarlig for å innhente slikt samtykke.
Rådmannen har fått opplyst at det skal velges representanter til følgende utvalg. Antall representanter er
angitt i parentes.
1. Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur (13)
2. Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering (13)
3. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (11)
4. Administrasjonsutvalg (5)
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