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VALG AV VALGNEMND 2019 - 2023  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Ifølge Politisk Delegeringsreglement kap. Rådmannen – Generell myndighet, skal saker om 

valg av medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen og legges frem 

for kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I kommuneloven (KL)  (2018) står det følgende i 

 

§ 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. 

I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 
valgperioden 2019-2023. 
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Valgnemndas oppgave i Træna kommune, har vært å fremme forslag – ved innstilling – for 

kommunestyret på representanter til ulike nemnder, styrer og råd i kommunen. 

 

Siste valgperiode har utvalget bestått av: 

Fra Fellesliste Sp/KrF 

Lena Holmen (medlem og leder) 

Geir Anders Sjøset (medlem 

Merethe Lillegård (varamedlem) 

Marcus Moen (varamedlem) 

 

Fra Træna AP 

Anita Overelv (medlem) / Bjørn Olsen (medlem) 

Bjørn Olsen (varamedlem) / Unni Jakobsen (varamedlem) 

 

Når det gjelder valgbarhet og plikt til å ta imot valg, vises det til KL (2018) Kap 7. 

 

Valg av medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem 

krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg.  

Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg. 

 

Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal hvert kjønn være representert i organet 

med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge kjønn 

være representert i organet. 

 

Vurdering: 

Træna kommunestyre bes om å velge valgnemnd med minst tre medlemmer med 

vararepresentanter, samt utpeke leder og nestleder for perioden 2019 – 2023. 

 

 

Træna 23.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


