
Valgnemnds behandling i møte 07.05.2019 sak 6/19: 
Torbjørn Dahl (MDG) fremmet på vegne av MDG, H, KrF og FrP følgende tilleggsforslag nr. 
11: 
Det nedsettes i neste periode et eget råd som skal jobbe med integrering og inkludering. 
 
Votering: 
Det ble først votert over Dahls tilleggsforslag nytt punkt nr. 11 som ble vedtatt mot 4 stemmer. 
Det ble deretter votert punktvis over innstillingen: 
 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 4 ble vedtatt mot 1 stemme. 
Innstillingens punkt 5 ble vedtatt mot 1 stemme. 
Innstillingens punkt 6 ble vedtatt mot 1 stemme. 
Innstillingens punkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 10 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemnd 
I N N S T I L L I N G: 

1. Prinsippet om at medlemmer og varamedlemmer til utvalgene skal være medlemmer 
eller varamedlemmer til kommunestyret (gjennomgående representasjon) videreføres. 

2. Formannskapet videreføres med 13 medlemmer. 
3. Kontrollutvalget videreføres med 5 medlemmer.  
4. Fagutvalg for helse og omsorg skifter navn til «Utvalg for helse og velferd» og 

videreføres med 9 medlemmer. 
5. Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur skifter navn til «Utvalg for oppvekst, 

utdanning og kultur» og videreføres med 9 medlemmer. 
6. Utvalg for plan og samfunnsutvikling skifter navn til «Utvalg for by- og 

samfunnsutvikling» og videreføres med 11 medlemmer. 
7. Ansvaret for arbeidet med den kommunale planleggingen etter plan- og bygningslovens 

kapittel 10 til 12 skal ligge i utvalg for by- og samfunnsutvikling, med unntak av 
arbeidet med planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel som legges til 
formannskapet.  

8. Ansvaret for næringsutvikling skal fortsatt ligge i formannskapet. 
9. Administrasjonsvalget (partssammensatt utvalg) videreføres med 5 faste politiske valgte 

medlemmer, 3 fra posisjonen og 2 fra opposisjonen.  
10. I tråd med § 5-12 i ny kommunelov skal det nye kommunestyret velge et eldreråd, et 

råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller et annet 
medvirkningsorgan for ungdom. 

11. Det nedsettes i neste periode et eget råd som skal jobbe med integrering og inkludering. 
 

 



 


