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Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

 

  
1. Lebesby kommunestyre velger følgende faste medlemmer til Utvalg for Plan – Teknisk og 

Miljø: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________  

2. Lebesby kommunestyre velger følgende varamedlemmer til Utvalg for Plan- Teknisk og Miljø: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________  

3. Som leder velges:_______________________________________________________  

4. Som nestleder velges: ___________________________________________________  

 

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 
Det er vedtatt at utvalget skal ha 5 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av 

Kommunestyret. Det skal velges leder og nestleder blant medlemmene  

Reglene om oppretting og valg av kommunale nemnder finn en i kommuneloven § 5-7. 

 

Etter kommuneloven § 7-4 holdes valg av medlemmer til folkevalgte organer som 

forholdsvalg hvis minst ett medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved 

avtalevalg.  

 

Ved forholdsvalg stiller kommuneloven krav til kjønnsmessig balanse blant kandidatene på 

listeforslagene, jf. § 7-5. Skal det velges fire eller flere, skal hvert kjønn være representert 

med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Partier eller 



grupper som er representert i kommunestyret, kan bare levere ett listeforslag hver. Antall 

navn på listen kan være dobbelt så høyt som antall medlemmer som skal velges. Listene skal 

være innlevert på forhånd.  

 

Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 7-7, krav om at det skal være kjønnsmessig balanse 

blant de medlemmene som velges. Hvis organet skal bestå av minst fire medlemmer, skal 

hvert kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Innstilling med forslag til 

medlemmer og varamedlemmer skal inneholde like mange navn som det skal velges 

medlemmer, og det skal angis hvilket parti eller gruppe medlemmene representerer. Forslaget 

skal inneholde navn på varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe. Antall 

varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene på partiet/gruppen. 

Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret.  
 

 

§ 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. 
 

 

Vurdering: 

 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 



 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


