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NYVALG AV UTVALG FOR HELSE OG VELFERD I VALGPERIODEN 2019-2023 
 
 
 
Ordførerens innstilling: 
 
1. Kommunestyret foretar nyvalg av Utvalg for helse og velferd.  

2. Valget av medlemmer og varamedlemmer foregår som avtalevalg.  

3. Som medlemmer og varamedlemmer av Utvalg for helse og velferd ut valgperioden 
2019-23 velges:  

Utvalg for helse og velferd 
 Medlemmer (7) Varamedlemmer  

 
AP Geir Bjørke 1. Lise Haugstad  
 Marit Roland 2. Stein Helge Riise 
 Fazila Aminzai 3. Endre Berger 
  4. Jørund Hassel 
  5. Bente Ohnstad 
   
MDG/KrF/SV/V Kari Svingheim (MDG) 1. Jytte Sonne (Krf) 
  2. Kaia B. Paulsen (SV) 
  3. Anders Jøranli (V) 
   
PP/SP/FrP/R Mona Bergh Brustad (PP)  1.  Anne Mari Råbøl (SP) 
 Odd Arne D. Ringen 

(Uavhengig) 
2. Arne Stonor (PP) 

  3. Svein Helgesen (FrP) 
  4.  Merethe Lindstad (R) 
   
H Bjørgulv Noraberg 1.  Berit Gallefoss Denstad 



  2. Mats Ellingsen 
  3. Kari Slorbak 

  
 
4. Som leder av Utvalg for helse og velferd for valgperioden 2019 – 2023 velges Geir 

Bjørke (AP) 
 

5. Som nestleder av Utvalg for helse og velferd for valgperioden 2019 – 2023 velges Kari 
Svingheim (MDG) 

 
  
 
 
 
Vedlegg: 
  
 
Sammendrag: 
I denne saken velger kommunestyret nytt Utvalg for helse og velferd i valgperioden 2019-
2023. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer samt leder og nestleder til 
utvalget. Utvalget skal velges for resten av valgperioden 2019-2023.  
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret valgte Utvalg for helse og velferd i konstituerende møte 10.10.2019 sak 
97/19 og foretok nyvalg av utvalget i møtet den 28.1.2021 sak 12/21. Kari Svingheim er 
tilbake i kommunestyret etter endt fritaksperiode. Det er ønskelig at MDGs medlem i 
kommunestyret blir tilknyttet et utvalg. Før nyvalget den 28.1.21 var Kari Svingheim 
nestleder. Derfor foreslås det for kommunestyret å gjøre et nyvalg i Utvalg helse og velferd. 
 
Fakta: 
Kommunestyrets rett til å skifte ut medlemmer i faste utvalg reguleres i kommuneloven § 5-7 
Utvalg, 5. ledd. Note 124 utdyper at dette må skje ved fullstendig nyvalg. 
 
Kommuneloven § 5-7 Utvalg 5. ledd: 
«Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere og nedlegge utvalg.» 
Note 124, andre avsnitt:  
«En eventuell utskiftning i valgperioden må imidlertid skje ved fullstendig nyvalg. Ikke ved at 
enkeltmedlemmer skiftes ut ved suppleringsvalg. Det er heller ikke adgang for et politisk 
flertall å avsette enkeltmedlemmer hvis ikke vilkårene for suspensjon fra vervet er til stede, 
eller utvide utvalget ved å velge inn ett eller flere nye medlemmer. Dette ville blant annet 
komme i konflikt med reglene om rett til å kreve forholdsvalg.» 
 
Rundskriv nr. H-4/19 om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om 
val til folkevalde organ med meir, punkt 4.3 siste avsnitt:  
«Kommunestyret har etter § 5-7 femte ledd ein rett til når som helst å omorganisere eller 
legge ned eit utval, og det vil seie at kommunestyret når som helst kan gjera eit nytt val av 
alle medlemene i utvalet. Når utvalet er oppretta og medlemene er vald, så kan ikkje 



kommunestyret gjere andre endringar i samansetninga enn å gjere eit fullstendig nyval av 
utvalet, og kommunestyret kan derfor ikkje byte ut berre ein medlem.» 
 
Kommunelovens kapittel 7 regulerer valg av folkevalgte organer.  
§ 7-1, 4. ledd andre setning: 
«Andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører trer i funksjon straks de er valgt.» 
Selv om dette gjelder konstituerende møte må det anses at dette også gjelder ved nyvalg og 
at det nye utvalget trer i funksjon fra det er valgt.  
I note 245 står det «Også disse forutsetter som alminnelig regel å følge den alminnelige 
valgperioden, …». Kommunestyrets vedtak om politisk organisering gjelder for valgperioden 
2019-2023.  
 
§ 7-4. Forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg, andre ledd: 
«Leder og nestleder for folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg.» 
 
Kommunelovens § 7-7 regulerer avtalevalg. 2. ledd tydeliggjør kravene til innstillingen og 
valget ved avtalevalg. 
Kommunelovens § 7-8 regulerer flertallsvalg.  
 
Kjønnsmessig balanse i utvalget reguleres i § 7-7, tredje avsnitt. Første setning heter: «Hvis 
organets skal bestå av minst fire medlemmer skal hvert kjønn være representert i organet 
med minst 40%.». 
 
Kommunestyret tilstreber å oppfylle «Reglementet for folkevalgte organers virksomhet»: 
«Medlemmene og varamedlemmene velges av og som hovedregel blant kommunestyrets 
faste medlemmer.».  
 
Vurdering: 
Nyvalg av medlemmer og varamedlemmer kan foretas av kommunestyret og kan foregå som 
avtalevalg. Valg av leder og nestleder må også foretas, og skal velges ved flertallsvalg.  
 
 
 
Konklusjon: 
Det foreslås nyvalg av Utvalg for helse og velferd og at det gjennomføres som avtalevalg.  
 
 
 
 
Lillehammer,  10.1.2022 
 
 
Ingunn Trosholmen   
Ordfører  

 
 
 
 
 




