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Utvalgssak

Valg av medlemmer og varamedlemmer for utvalg for Utvikling for
perioden 2019-2023
Valgutvalgets forslag til vedtak:
For utvalg for Utvikling velges det 5 medlemmer.
Som medlemmer og varamedlemmer velges:
Som leder velges:
Som nestleder velges:

Saksopplysninger:
Fra og med når kommunestyret har konstituert seg ved oppstart av valgperioden 2019-2023 trer
den nye kommuneloven i kraft. I nye kommuneloven er det gjort bestemmelse om «utvalg» som
folkevalgt organ. Utvalg i den nye loven skal omfatte det som tidligere har vært definert som
faste utvalg eller komiteer. Kommuneloven § 5-7:
§ 5-7.Utvalg Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og
fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten.
Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar for en geografisk del av kommunen
(kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker
utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av
lov.

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av
utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. Utvalget kan
gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende
myndighet. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge
utvalg.
Kommunestyret velger 5 medlemmer til utvalg for Utvikling for valgperioden 2013-2023.
Innstillingen skal inneholde antall navn som tilsvarer antall medlemmer i utvalget, og i tillegg
varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av
to.
Kommunestyret velger leder og nestleder til utvalget.
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