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Forslag til vedtak:
Legges frem i møtet

Saksutredning:
Bakgrunn
Det er i konstituerende møte behov for å foreta følgende valg:
Valg av:
a) Formannskap
b) Ordfører
c) Varaordfører
d) Kontrollkomite
e) Finans- og næringskomite
f) Helse- og velferdskomite
g) Oppvekstkomite
h) Kultur, idrett og friluftslivskomite
i) Byutviklingskomite
j) Lønns- og administrasjonsutvalg
k) Klagenemnd
l) 7 representanter til fylkesmøtet i KS
m) 3 representanter til Trøndelagsrådet
Fakta
I henhold til kommuneloven § 17.2 skal bystyret, når det er avgjort om kommunestyrevalget er
gyldig, foreta valg av formannskap, ordfører og varaordfører for den nye valgperioden.
Samme paragrafs pkt 3 bestemmer at formannskapet, ordfører, varaordfører og andre folkevalgte
organer trer i funksjon fra det konstituerende møtet. I paragrafens pkt 4 går det frem at i
nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges funksjonstid for sittende
medlemmer inntil nyvalg foretas.
Om de ulike valg
Formannskap
Til formannskapet skal i henhold til kommuneloven § 8 og formannskapets reglement velges
minst 5 representanter og så mange som bystyret bestemmer. Formannskapet er fastsatt til 11
medlemmer.
Kontrollkomite
I henhold til kontrollkomiteens reglement § 4 (jfr sak 140/11) skal kontrollkomiteen ha 5
medlemmer valgt blant bystyrets faste medlemmer. Bystyret velger i sitt konstituerende møte
selv medlemmer og varamedlemmer til komiteen. Blant medlemmene velges leder og nestleder.
Saksfremlegg - arkivsak 11/44176
191537/ 11

1

Trondheim kommune
Lederen bør velges fra ett av de partiene som ikke utgjør flertallskonstellasjonen.
Komiteer
De øvrige 5 komiteene (jfr pkt e-i i oversikten over) har eget reglement. Av § 1.2 i reglementet
fremgår at bystyret i sitt konstituerende møte velger medlemmer og varamedlemmer av
bystyrekomiteene. Bystyrets faste medlemmer, med unntak av formannskapets medlemmer,
fordeles på komiteene. Varamedlemmer til komiteene velges blant bystyrets varamedlemmer.
Bystyret skal også velge ledere og nestledere for komiteene.
Lønns og administrasjonsutvalg
I henhold til formannskapets reglement pkt 1.3 skal bystyret velge 5 av formannskapets
medlemmer som kommunens lønns- og administrasjonsutvalg. Bystyret velger også
varamedlemmer for de faste medlemmer blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer.
Varaordføreren skal være leder av lønns- og administrasjonsutvalget.
Klagenemnd
I henhold til formannskapets reglement pkt 1.8 skal bystyret velge 5 av formannskapets
medlemmer som kommunens klagenemnd, jfr kommunehelsetjenesteloven § 2.4 og
forvaltningsloven § 28, 2. ledd. Bystyret velger klagenemndas leder, og vararepresentanter til
nemnda.
Representanter til fylkesmøtet i KS
Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. I henhold til vedtekter for KS § 12.11 skal ”kommunens
representanter velges blant de faste kommunestyrerepresentanter … i kommunestyrets
konstituerende møte. Ordføreren bør være blant representantene”. Videre heter det i § 12.9 at
byer med innbyggere mellom 140001 til 200000 innbyggere skal være representert med 7
medlemmer.
Trøndelagsrådet
I henhold til § 2 i vedtektene for Trøndelagsrådet skal Trondheim bystyre velge 3 representanter
til Trøndelagsrådet. Selv om det ikke kreves i vedtektene, er det ønskelig at bystyret også velger
vararepresentanter.
Konklusjon
Saklisten er utarbeidet ut fra bestemmelsene i kommuneloven og vedtatte reglement om hva som
skal velges i konstituerende møte, og i hvilken rekkefølge.
Bystyresekretariatet i Trondheim, 4.10.2011
Kari Aarnes
sekretariatsleder
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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