Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger kommunestyre
Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
28.09.2011
17:00

Faste medlemmer av det nyvalgte kommunestyret for perioden 2011-2015 er med
dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må
melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 34, eller e-post:
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Saksnr
Innhold
PS 47/11 Valgoppgjør 2011 - Levanger kommune
PS 48/11 Valg av formannskap for perioden 2011 - 2015
PS 49/11 Valg av ordfører for perioden 2011 - 2015
PS 50/11 Valg av varaordfører for perioden 2011 - 2015
PS 51/11 Valg av komiteer for perioden 2011 - 2015
PS 52/11 Valg av kontrollutvalg for perioden 2011 - 2015
PS 53/11 Valg av representanter til samkommunestyret for perioden 2011-2015
PS 54/11 Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden
2011 - 2012
PS 55/11 Oppnevning av valgnemnd

Etter møtet vil det bli servert middag for både det ”nye” og det ”gamle” kommunestyret.

Levanger, den 14. september 2011

Robert Svarva
ordfører

OBS!!!!!
Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:
http://www.levanger.kommune.no/
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Levanger kommune
Sakspapir
Valgoppgjør 2011 - Levanger kommune
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
47/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 godkjennes.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Valglovens § 13-4.
Vedlegg:
1 Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedlegg til møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 er utlagt på
Levanger kommunes nettside: www.levanger.kommune.no/.
Saksopplysninger:
I Levanger kommune ble det avholdt Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 12. september
2011.
Vedlagte møtebok viser valgresultatet og nedenfor følger valgstyrets behandling i
forbindelse med valget.
Valglovens § 13-4 sier følgende:
”Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte
kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig.”
Vurdering:
Rådmannen tilrår at kommunestyret vedtar at valget er gyldig.
Saksprotokoll i Levanger Valgstyre – 13.09.2011
Forslag i møte:
Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 godkjennes.
Avstemning:
Forslag i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Møtebok for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 godkjennes.
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Levanger kommune
Sakspapir

Valg av formannskap for perioden 2011 - 2015

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
48/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Formannskapet i Levanger for
perioden 2011-2015:
Medlemmer: ………………………………
Varamedlemmer: ………………………………
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven §8.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Valg av formannskap for perioden 2011– 2015 skal skje i kommunestyrets
konstituerende møte. Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret, som kan velges
som medlemmer til formannskapet, jfr. Kommunelovens §8.
I Levanger kommune skal det velges 9 medlemmer til formannskapet.
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Levanger kommune
Sakspapir

Valg av ordfører for perioden 2011 - 2015

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Saksnr.
49/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Som ordfører for valgperioden 2011-2015, velges:……………………………
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven § 9.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i ifølge Kommunelovens § 9 velge ordfører blant formannskapets
medlemmer.
Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Den som skal velges
etter bare en avstemming, må ha fått flertall, dvs. mer enn 50% av de avgitte stemmene i
første runde. Blanke stemmer skal også regnes med når en skal avgjøre om
flertallskravet er oppfylt. Dersom ingen oppnår tilstrekkelig stemmetall, må det holdes
en avstemming i samme møte. Ved denne avstemmingen blir den som får flest stemmer
valgt til ordfører (enkelt flertall).
Dersom flere får likt stemmetall ved denne avstemmingen, avgjøres valget ved
loddtrekning.
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Levanger kommune
Sakspapir

Valg av varaordfører for perioden 2011 - 2015

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Saksnr.
50/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Som varaordfører for valgperioden 2011-2015, velges: …………………………….
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven § 9
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens § 9 velge varaordfører blant
formannskapets medlemmer.
Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Her gjelder de samme
avstemmingsregler som ved valg av ordfører.
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Levanger kommune
Sakspapir
Valg av komitéer for perioden 2011 - 2015
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Saksnr.
51/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til driftskomiteén i Levanger for
perioden 2011-2015:
Medlemmer:
………………………………
Varamedlemmer: ………………………………
Som leder velges:………………………………..
Som nestleder velges: …………………………..
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til plan- og utviklingskomiteén i
Levanger for perioden 2011-2015:
Medlemmer:
………………………………
Varamedlemmer: ………………………………
Som leder velges:………………………………..
Som nestleder velges: …………………………..
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven § 10.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det skal velges medlemmer til driftskomiteén og plan- og utviklingskomiteén for
perioden 2011 – 2015.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder, jfr. kommunelovens § 10.
I Levanger kommune skal det velges 11 medlemmer til komitéene.
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Levanger kommune
Sakspapir

Valg av kontrollutvalg for perioden 2011 - 2015

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Saksnr.
52/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Som representanter og vararepresentanter til kontrollutvalget for perioden 2011-2015
velges:
Representanter: ________________________
Vararepresentanter: _____________________
Som leder velges: _______________________
Som nestleder velges: ____________________
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommunelovens § 77.
Forskrift om kontrollutvalg
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Brev fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), datert 02.09.11.
Saksopplysninger:
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den
kommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når
utvalgets saker behandles.
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap,
medlem og varamedlem av kommunal med beslutningsmyndighet, medlem av
kommuneråd og ansatte i kommunen, jfr. Kommunelovens § 77.
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Levanger kommune
Sakspapir

Valg av representanter til samkommunestyret for perioden 2011-2015

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Saksnr.
53/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til samkommunestyret perioden
2011-2015:
Medlemmer:
………………………………
Varamedlemmer: ………………………………
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Samarbeidsavtale for Innherred Samkommune
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Samkommunestyret med vararepresentanter velges av og blant de to kommunestyrene i
Levanger og Verdal. Samkommunestyret har 18 representanter hvor 9 representanter
velges av og fra Levanger kommunestyre og 9 representanter av og fra Verdal
kommunestyre. Valget gjelder for fire år. Ett kjønn skal ikke være representert med
mindre enn 40 prosent av medlemmene i Samkommunestyret. Jfr. Samarbeidsavtale for
Innherred Samkommune
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Levanger kommune
Sakspapir

Valg av Levanger kommunes representanter til KS organer for perioden 2011 - 2015

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Saksnr.
54/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Som Levanger kommunes representanter og varamedlemmer til fylkesmøtet i KS for
perioden 2011-2015, velges: ………………………..
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Vedtekter for KS
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedtekter for KS
Saksopplysninger:
Det vises til vedtekter for KS, revidert av Landstinget i 2008.
Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Fylkesmøtets primære oppgave er å velge
delegater til Landstinget og å velge fylkesstyre, jfr. vedtektenes §§ 4 og 12. Fylkesmøtet
skal minst avholdes hvert 4. år, innen utgangen av det året det er holdt valg til
kommunestyre og fylkesting.
Fylkesmøtet avholder forøvrig møte når en tredel av kommunene/fylkeskommunene
anmoder om det, eller når fylkesstyret bestemmer det.
Hver kommune velger representanter med vararepresentanter på bakgrunn av folketallet
pr. 1.1. det år valg til kommunestyret avholdes.
I henhold til Levanger kommunes folketall skal kommunestyret oppnevne 3
representanter.
Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter eller
kommunalråder utgått fra disse i kommunestyrets konstituerende møte. Ordføreren bør
være blant representantene.
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Vurdering:
Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken fram for kommunestyret som bes
foreta valg av kommunens representanter med vararepresentanter til Kommunenes
sentralforbunds organer for perioden 2011-2015
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Levanger kommune
Sakspapir

Oppnevning av valgnemnd

Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
E-post:
74052716
Tlf.:

Arkivref:
2011/7637 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger kommunestyre

Møtedato
28.09.2011

Saksnr.
55/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Som valgnemnd med ansvar for å forberede valgene i kommunestyret 26. oktober 2011
oppnevnes:
………………………………………
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunestyret skal velge en mengde utvalg, råd og nemnder på sitt møte 26. oktober
2011.
For at valgene i kommunestyret skal kunne gjennomføres effektivt er det nødvendig at
de er forberedt av en valgnemnd. I en slik nemnd bør alle partier i kommunestyret være
representert.
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