Risør kommune

Møteinnkalling
Bystyret (2019-2023)
Dato:
Sted:
Arkivsak:

10.10.2019 kl. 17:00
Rådhuset
19/12520

Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere
beskjed.
Eventuelle forfall bes snarest meldt til Politisk sekretariat via skjema på kommunens
hjemmeside.

Sakskart

Side

Politiske saker
19/94

Kommunestyrevalget 2019 - Kontroll og godkjenning

2

19/95

Formannskap 2019 - 2023 - Valg av medlemmer

4

19/96

Ordfører - Valg for perioden 2019 - 2023

6

19/97

Varaordfører - Valg for perioden 2019 - 2023

8

19/98

Kontrollutvalg - Valg for perioden 2019 - 2023

10

19/99

Oppnevning av valgkomite

13

19/100

KS - Valg av representanter til Fylkesmøtet

16

19/101

Reglement for delegering til politiske organer

18

side 1 av 19

Politiske saker

19/94 Kommunestyrevalget 2019 - Kontroll og godkjenning
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12440-8
Øyvind Bjørndal

Saksgang
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
10.10.2019

Saknr
19/94

Valgstyrets forslag til vedtak
Kommunestyrevalget i Risør 2019 godkjennes.
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Vedlegg
Valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2019
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Det nyvalgte bystyret skal treffe vedtak om kommunestyrevalget i Risør er gyldig. Det
innstilles på at valget godkjennes.
Saksopplysninger
Det nyvalgte kommunestyret skal, ifølge Valgloven § 13-4 første ledd, foreta
egengodkjenning av valget. Dette skal som første sak på det konstituerende møtet etter
valget, jfr kommuneloven § 7-1 andre ledd.
Dersom det er begått feil som antas å ha hatt en innflytelse på fordelingen av mandatene
mellom listene og som det ikke er mulig å rette skal bystyret kjenne kommunestyrevalget i
kommunen som ugyldig.
Valgprotokollen ble enstemmig godkjent og underskrevet av valgstyret i møte 10. september
2019.
Det er ikke kommet inn klager over forhold i forbindelse med forberedelsen og
gjennomføringen av valget.

Rådmannens konklusjon
Det anbefales at kommunestyrevalget i Risør 2019 godkjennes.

side 3 av 19

19/95 Formannskap 2019 - 2023 - Valg av medlemmer
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12530-1
Øyvind Bjørndal

Saksgang
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
10.10.2019

Saknr
19/95

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling.
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Vedlegg
Rundskriv om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting - utdrag fra kapittel 7 avtalevalg og forholdsvalg
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Det skal velges nytt formannskap for bystyreperioden 2019 – 2023.
Saksopplysninger
Det fremgår av kommuneloven § 7-1 tredje ledd at bystyret i det konstituerende møtet skal
foreta valg av formannskap.
Bystyret skal selv velge formannskapet jfr. kommuneloven § 5-6. Valget gjelder for hele
valgperioden. Det kan altså ikke omorganiseres eller gjøres nyvalg av formannskapet.
Formannskapet skal ifølge kommuneloven § 5-6 bestå av minimum fem medlemmer. I Risør
kommune har Formannskapet normalt bestått av syv medlemmer. Hvert kjønn må være
representert med minimum 40 %.
Det er bare de faste medlemmene i bystyret som kan velges som medlem/varamedlem til
formannskapet.
Antall varamedlemmer for hver liste kan være inntil to flere enn de faste medlemmene.
I følge kommuneloven § 5-6 annet ledd holdes valg av formannskap i utgangspunktet som
avtalevalg, med mindre minst ett medlem av bystyret motsetter seg dette. I så fall må valget
holdes som forholdsvalg.
Mer informasjon om avtalevalg og forholdsvalg kan leses i vedlagte utdrag fra kapittel 7 i
KMDs «Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val
til folkevalde organ med meir».
Vurderinger
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.
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19/96 Ordfører - Valg for perioden 2019 - 2023
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12555-1
Øyvind Bjørndal

Saksgang
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
10.10.2019

Saknr
19/96

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.
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Vedlegg
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - utdrag fra kapittel 3 og 7.4
Ny kommunelov og avstemningsmetoder - Avklaringer med fylkesmannen
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Det skal velges ny ordfører for valgperioden 2019-2023.
Saksopplysninger
Det fremgår av kommuneloven § 7-1 tredje ledd at bystyret i det konstituerende møtet skal
foreta valg av ordfører.
Bystyret må selv velge ordfører blant formannskapets medlemmer, jfr kommuneloven § 6-2
første ledd.
Den som skal velges må før valget ha samtykket til å stille til valg. Ordfører velges for hele
perioden.
Ordførervalg holdes i følge kommuneloven § 7-4 som flertallsvalg etter bestemmelsene i
kommuneloven § 7-8.
Ny kommunelov har ikke åpnet for at avstemningen kan gjennomføres skriftlig slik det var
mulig etter forrige kommunelov (§ 35 nr. 5). Det vises i den forbindelse til vedlagte
korrespondanse administrasjonen har hatt med fylkesmannen om dette.
For mer informasjon om ordførervervet og gjennomføring av valget vises det til vedlagte
utdrag fra kapittel 3 (Val av ordførar og varaordførar) og kapittel 7.4 (Fleirtalsval) i KMDs
«Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre- og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir».
Vurderinger
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.
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19/97 Varaordfører - Valg for perioden 2019 - 2023
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12555-2
Øyvind Bjørndal

Saksgang
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
10.10.2019

Saknr
19/97

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.
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Vedlegg
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - utdrag fra kapittel 3 og 7.4
Ny kommunelov og avstemningsmetoder - Avklaringer med fylkesmannen
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Det skal velges ny varaordfører for valgperioden 2019-2023.
Saksopplysninger
Det fremgår av kommuneloven § 7-1 tredje ledd at bystyret i det konstituerende møtet skal
foreta valg av varaordfører.
Bystyret må selv velge varaordfører blant formannskapets medlemmer, jfr kommuneloven §
6-2 første ledd.
Den som skal velges må før valget ha samtykket til å stille til valg. Varaordfører velges for
hele perioden.
Varaordførervalg holdes ifølge kommuneloven § 7-4 som flertallsvalg etter bestemmelsene i
kommuneloven § 7-8.
Ny kommunelov har ikke åpnet for at avstemningen kan gjennomføres skriftlig slik det var
mulig etter forrige kommunelov (§ 35 nr. 5). Det vises i den forbindelse til vedlagte
korrespondanse administrasjonen har hatt med fylkesmannen om dette.
For mer informasjon om ordførervervet og gjennomføring av valget vises det til vedlagte
utdrag fra kapittel 3 (Val av ordførar og varaordførar) og kapittel 7.4 (Fleirtalsval) i KMDs
«Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre- og fylkesting – rettleiing om val til
folkevalde organ med meir».
Vurderinger
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.
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19/98 Kontrollutvalg - Valg for perioden 2019 - 2023
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/11097-2
Øyvind Bjørndal

Saksgang
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
10.10.2019

Saknr
19/98

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling fra Rådmannen.
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Vedlegg
Valg av kontrollutvalg og folkevalgtopplæring 2019
Utfyllende reglement for kontrollutvalget - Risør kommune
Rundskriv om konstituerande møte i kommunestyre og fylkesting - Utdrag fra kapittel 4.2 7.2 og 7.3
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Det skal velges nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023.
Saksopplysninger
Det fremgår av kommuneloven § 7-1 tredje ledd at bystyret i det konstituerende møte skal
foreta valg av kontrollutvalg for den nye valgperioden.
Bestemmelser om kontrollutvalget er å finne i kommunelovens kapittel 23, forskrift om
kontrollutvalg og revisjon og i utfyllende reglement for kontrollutvalget i Risør kommune.
Kontrollutvalget skal ha fem medlemmer med varamedlemmer. Bystyret velger selv
medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst
ett av medlemmene skal være medlem av bystyret. Ingen av medlemmene i kontrollutvalget
kan sitte i komiteene.
Kommunelovens regler om kjønnsmessig sammensetning gjelder for kontrollutvalget, det vil
si at begge kjønn må være representert med minimum 40 %.
Leder og nestleder som utnevnes kan ikke være medlem av samme parti eller samme
gruppe som ordføreren.
Følgende kriterier må være oppfylt for at en person skal være valgbar til kontrollutvalget, jfr
kommuneloven § 7-2:
 Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget
 Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen
 Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.
Siste kulepunkt er nytt i kommuneloven. For at en person kan bli valgt inn i kontrollutvalget
så må det foreligge et skriftlig samtykke om dette fra vedkommende.
Følgende er allikevel ikke valgbare til kontrollutvalget, jfr kommuneloven § 23-1:









Ordfører og varaordfører
Medlemmer og varamedlemmer av formannskapet
Medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med myndighet til å ta
avgjørelser (medlemmer og varamedlemmer av bystyret er allikevel valgbare
Medlemmer av kommuneråd
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomiteer
ansatte i Risør kommune
Personer som har ledende stilling eller som er medlem eller varamedlem av styret
eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i
Personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret
i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
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Hvis ingen av bystyremedlemmene krever at valget skal holdes som forholdsvalg etter
kommunelovens § 7-6, gjennomføres valget som avtalevalg etter kommuneloven § 7-7.
Valg av leder og nestleder gjennomføres som flertallsvalg etter kommuneloven.
Vurderinger
Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen.
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19/99 Oppnevning av valgkomite
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12581-1
Øyvind Bjørndal

Saksgang
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
10.10.2019

Saknr
19/99

Rådmannens forslag til vedtak
Det opprettes en valgkomite til å fremme forslag på medlemmer og varamedlemmer til
kommunens folkevalgte organer.
Det oppnevnes en representant fra hvert av de partiene som er representert i bystyret.
Til medlemmer i valgkomiteen oppnevnes:
Fra Arbeiderpartiet:
Fra Fremskrittspartiet:
Fra Høyre:
Fra Kristelig Folkeparti:
Fra Rødt:
Fra Senterpartiet:
Fra Venstre:
Som leder av valgkomiteen oppnevnes:
___________________________________
Som nestleder av valgkomiteen oppnevnes:
___________________________________
Rådmannen bistår som sekretær for komiteen.
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Vedlegg

__________________________________________________________________________
Kort resymé
Rådmannen anbefaler at det oppnevnes en valgkomite til å fremme forslag på medlemmer til
kommunens folkevalgte organer.
Saksopplysninger
Bystyret vedtok 20. juni 2019 i sak 19/75 følgende politiske organisering:
"Dagens komiteer for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering slås sammen til et nytt
Livsløpsutvalg. Utvalget har ni medlemmer.
Komite for miljø- og teknisk opprettholdes. Utvalget endrer navn til Utvalg for
samfunnsutvikling. Utvalget har ni medlemmer.
Valgbare medlemmer til de to utvalgene er representanter og vararepresentanter til bystyret.
Endringen gjøres gjeldende fra ny bystyreperiode 2019 – 2023.
I løpet av august/september kommer Rådmannen tilbake til bystyret med en sak om revisjon
av reglement for bystyret og delegasjonsreglement til underliggende politiske organer, og der
blant annet konsekvensene av dette vedtaket er innarbeidet.
Bystyret støtter Rådmannens oppfatning om at hovedtyngden av politiske møter i Risør
kommune bør være på dagtid. Bystyret overlater imidlertid til nytt bystyre å ta endelig stilling
til dette i forbindelse ved behandlingen av møteplanen for 2020."
Bystyret må altså oppnevne medlemmer til Livsløpsutvalget og Utvalg for samfunnsutvikling.
I tillegg til disse utvalgene må bystyre oppnevne medlemmer til en del andre folkevalgte og
kommunale organer.
Det har vært vanlig at bystyret i sitt konstituerende møte har opprettet en egen valgkomite til
å fremme forslag på medlemmer i kommunens folkevalgte og kommunale organer. Det har
da blitt oppnevnt en representant fra hvert av de partiene som er representert i bystyret.
Valgkomiteen blir å definere som et arbeidsutvalg etter bestemmelsene i kommuneloven § 51 andre ledd bokstav e.
Rådmannen ønsker å understreke at avgjørelsen om å oppnevne valgkomite forutsetter at
valg av folkevalgte organ skjer som avtalevalg, og ikke som forholdsvalg. Årsaken til det er at
avtalevalg gjennomføres nettopp på grunnlag av en felles innstilling fra typisk en valgnemnd.
Forholdsvalg derimot gjennomføres ikke på grunnlag av en felles innstilling, men på grunnlag
av lister med forslag til kandidater levert av de partiene eller grupperingene som er
representert i bystyret.
Det forutsettes at medlemmer, varamedlemmer, ledere og nestledere til Livsløpsutvalget og
Utvalg for samfunnsutvikling blir oppnevnt i bystyrets møte 31. oktober 2019.
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Vurderinger
Det anbefales at det oppnevnes en egen valgkomite med en representant fra hvertt av
partiene som er representer i bystyret.
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19/100 KS - Valg av representanter til Fylkesmøtet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12588-2
Øyvind Bjørndal

Saksgang
1 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
10.10.2019

Saknr
19/100

Rådmannens forslag til vedtak
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.
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Vedlegg
Valg til fylkesmøter mv - 2019 - Agder
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Det skal velges to representanter med varamedlemmer til KS Fylkesmøte for den
kommunale valgperioden.
Saksopplysninger
På bystyrets konstituerende møte skal det for Risør kommune velges to representanter til KS
Fylkesmøte. Kommunens representanter velges blant de faste kommunestyremedlemmene.
Ordføreren bør være blant representantene.
Representantene som velges inn må ha skriftlig samtykket til å stille til valg til dette vervet.
I vedlagte brev fra KS fremgår det at det bør velges like mange vararepresentanter som
representanter pluss to ekstra for hvert parti/gruppering.
Valget holdes i utgangspunktet som avtalevalg, men ifølge vedtekter for KS § 3 kan valg til
KS´ organer også kreves fremmet som forholdstallsvalg.
Ved alle valg til KS´ organer, lokalt og sentralt, skal hvert kjønn være representert med minst
40 % av medlemmene.
Det konstituerende fylkesmøtet i Agder vil for øvrig finne sted 13. og 14. november på
Mandal hotell.
Vurderinger
Saken legges fram uten innstilling fra rådmannen.
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19/101 Reglement for delegering til politiske organer
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/12451-1
Øyvind Bjørndal

Saksgang
1 Bystyret
2 Bystyret (2019-2023)

Møtedato
26.09.2019
10.10.2019

Saknr
19/88
19/101

Rådmannens forslag til vedtak
Bystyret vedtar vedlagte forslag til reglement for delegering til politiske organer. Reglementet
trer i kraft når nytt bystyre konstitueres i oktober 2019.

Bystyret har behandlet saken i møte 26.09.2019 sak 19/88
Per Kristian Lunden (AP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering
Utsettelsesforslaget fra Per Kristian Lunden ble enstemmig vedtatt.
Bystyret vedtak
Saken utsettes.
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Vedlegg
Reglement for delegering til politiske organer
__________________________________________________________________________
Kort resymé
Det legges fram sak om reglement for delegering til politiske organer.
Saksopplysninger
Risør bystyre vedtok 20. juni 2019 følgende i sak PS 19/75:
"Dagens komiteer for Helse- og omsorg og Oppvekst og inkludering slås sammen til et nytt
Livsløpsutvalg. Utvalget har ni medlemmer.
Komite for miljø- og teknisk opprettholdes. Utvalget endrer navn til Utvalg for
samfunnsutvikling. Utvalget har ni medlemmer.
Valgbare medlemmer til de to utvalgene er representanter og vararepresentanter til bystyret.
Endringen gjøres gjeldende fra ny bystyreperiode 2019 – 2023.
I løpet av august/september kommer Rådmannen tilbake til bystyret med en sak om revisjon
av reglement for bystyret og delegasjonsreglement til underliggende politiske organer, og der
blant annet konsekvensene av dette vedtaket er innarbeidet.
Bystyret støtter Rådmannens oppfatning om at hovedtyngden av politiske møter i Risør
kommune bør være på̊ dagtid. Bystyret overlater imidlertid til nytt bystyre å ta endelig stilling
til dette i forbindelse ved behandlingen av møteplanen for 2020."
Rådmannen legger med dette fram forslag til reglement for delegering til politiske organer
slik at det er tilpasset ny politisk organisering og ny kommunelov som trer i kraft når nytt
bystyre blir konstituert.
Vurderinger
Rådmannen har tatt utgangspunkt i gjeldende reglement og tilpasset dette ny politisk
organisering som trer i kraft i neste bystyreperiode.
Rådmannens konklusjon
Reglementet som er lagt fram har fått med de endringer som ble vedtatt i den politiske
organiseringen og er oppdatert med lovhjemler fra ny kommunelov. Rådmannen anbefaler at
regelverket vedtas.
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