TYNSET KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET
Møtested: Storsalen, kulturhuset
Møtedato: 06.10.2015
Tid:
Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre – Kulturkafeen
Kl. 20.00 Vedtaksmøte

SAKLISTE
Saksnr.

Tittel

68/15
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015
69/15
VALG AV FORMANNSKAP
70/15
VALG AV ORDFØRER
71/15
VALG AV VARAORDFØRER
72/15
VALG AV KONTROLLUTVALG
73/15
VALG AV VALGNEMND 2015 - 2019
74/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KS
75/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN
2015 - 2019

TYNSET, den 25.09.2015

Bersvend Salbu (s)
ordfører
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Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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Sak 68/15
GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2015
Arkiv: 014
Arkivsaksnr.: 14/774

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
68/15
Kommunestyret

Møtedato
06.10.2015

Vedlegg
Møtebok for valgstyret i Tynset kommune.
Saksopplysninger
Regler om prøving av kommunevalgets gyldighet er gitt i valgloven kap. 13. I henhold til
§ 13-4 skal det nyvalgte kommunestyret treffe vedtak om kommunestyrevalget er gyldig.
Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er begått feil
som antas å ha innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er
mulig å rette.
I henhold til valgloven § 13-2 kan alle som har stemmerett klage over forhold i forbindelse
med forberedelsen og gjennomføringen av valget. Klage må fremmes innen sju dager etter
valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen 7 dager etter at valgoppgjøret er
godkjent i kommunestyret. Kommunen har ikke registrert klager over gjennomføringen av
valget i Tynset kommune.
Valgstyrets møtebok ble undertegnet 15. september 2015. Valgstyret har ikke merknader til
gjennomføringen av valget av betydning for valgets gyldighet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyrevalget i Tynset kommune for perioden 2015 – 2019 er å anse som gyldig.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 3 av 10

Sak 69/15
VALG AV FORMANNSKAP
Arkiv: 014
Arkivsaksnr.: 14/774

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
69/15
Kommunestyret

Møtedato
06.10.2015

Vedlegg
Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv om valg av formannskap.
Saksopplysninger
I henhold til kommuneloven § 8, jf. § 17.2 skal kommunestyret i sitt konstituerende møte
velge et formannskap på minimum 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges for
fire år og blant de faste medlemmene av kommunestyret.
Formannskapet i Tynset har hatt 7 medlemmer. Det legges til grunn at det er dette antallet som
også skal velges denne gang.
Valg av formannskap holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som
flertallsvalg.
Det minnes om kravet om kjønnsbalanse.
For nærmere informasjon om hvilke regler som gjelder for gjennomføringen av valget, vises
til vedlagte rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet..
Partier/grupperinger fremmer sine listeforslag i møtet.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
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Sak 70/15
VALG AV ORDFØRER
Arkiv: 014
Arkivsaksnr.: 14/774

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
70/15
Kommunestyret

Møtedato
06.10.2015

Vedlegg
Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv om valg av ordfører og varaordfører.
Saksopplysninger
Kommunestyret skal i sitt konstituerende møte foreta valg av ordfører for hele valgperioden.
Ordføreren skal velges blant formannskapets faste medlemmer.
Valget holdes som flertallsvalg.
Hvert enkelt medlem kan kreve skriftlig stemmegivning.
Forslag på kandidater fremmes i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
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Sak 71/15
VALG AV VARAORDFØRER
Arkiv: 014
Arkivsaksnr.: 14/774

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
71/15
Kommunestyret

Møtedato
06.10.2015

Vedlegg
Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv om valg av ordfører og varaordfører.
Saksopplysninger
Kommunestyret skal i sitt konstituerende møte foreta valg av varaordfører for hele
valgperioden. Varaordføreren skal velges blant formannskapets faste medlemmer.
Valget holdes som flertallsvalg.
Hvert enkelt medlem kan kreve skriftlig stemmegivning.
Forslag på kandidater fremmes i møtet.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
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Sak 72/15
VALG AV KONTROLLUTVALG
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1061

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
72/15
Kommunestyret

Møtedato
06.10.2015

Vedlegg
1. Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv om valg av kontrollutvalg.
2. Kontrollutvalg Fjell IKS`s rundskriv om valg av kontrollutvalg.
Melding om vedtak sendes til
Kontrollutvalg Fjell IKS v/Stein Dølmo/Torill Bakken 2550 OS I ØSTERDALEN
Valgte medlemmer og varamedlemmer
Saksopplysninger
Kommuneloven § 17 nr 2 tredje punktum fastsetter at kontrollutvalg skal velges i det
konstituerende kommunestyremøtet, etter valg av formannskap og ordfører/varaordfører.
I henhold til kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg § 2 skal kommunestyret velge
et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. 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.
Utelukket fra valg er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet,
medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatte i
kommunen.
Kommunestyret vedtok i møte 30.08.2011 (sak 46/11) at kontrollutvalget i Tynset skal bestå
av 5 medlemmer.
Simen Linjordet har frasagt seg verv som leder av kontrollutvalget.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
Valgnemndas innstilling:
Kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019:
Medlemmer:
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Sak 73/15
VALG AV VALGNEMND 2015 - 2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1112

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
73/15
Kommunestyret

Møtedato
06.10.2015

Saksopplysninger
I det konstituerende kommunestyremøtet velges valgnemnd for valgperioden, bestående av en
representant med personlig vararepresentant fra hvert av partiene som er representert i
kommunestyret.
Blant de valgte representantene skal kommunestyret også velge leder og nestleder.
Det minnes om fastsatte krav til kjønnsrepresentasjon.
Valgnemndas oppgave er å innstille overfor kommunestyret i saker som gjelder valg av ulike
råd og nemnder.
«Gammel» valgnemnds innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant.
Valgnemndas innstilling:
Valgnemnd 2015–2019:
Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

Leder:
Nestleder:
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Sak 74/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL FYLKESMØTET I KS
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1063

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
74/15
Kommunestyret

Møtedato
06.10.2015

Vedlegg
Rundskriv fra KS om valg til Fylkesmøtet i KS.
Melding om vedtak sendes til
KS Postboks 1378, Vika 0114 OSLO
Saksopplysninger
I henhold til «Vedtekter i KS» skal kommunestyrets konstituerende møte velge representanter
og vararepresentanter til KS Fylkesmøte.
Hver kommune velger representanter med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr. 1.1.
det år valg til kommunestyret avholdes.
Tynset skal velge to representanter blant kommunens faste kommunestyrerepresentanter.
Ordføreren bør være blant representantene.
Det skal velges like mange vararepresentanter som representanter + 2 ekstra (for hvert
parti/gruppering).
Det minnes om lovgivningens krav til kjønnsrepresentasjon.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
Valgnemndas innstilling:
Representant

1. vararepresentant
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Sak 75/15
VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN 2015
- 2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/1147

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
75/15
Kommunestyret

Møtedato
06.10.2015

Melding om vedtak sendes til
Regionrådet for Fjellregionen, Aumliveien 4 C, 2500 Tynset
Saksopplysninger
Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan mellom Alvdal, Folldal, Holtålen, Os,
Rendalen, Røros, Tolga og Tynset kommuner samt Hedmark og Sør-Trøndelag
fylkeskommuner.
Regionrådet er et politisk organ som behandler politiske saker av felles interesse mellom
kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
I henhold til vedtektene består Regionrådet av:
Regionrådet for Fjellregionen består av ordfører, varaordfører, en representant for
opposisjonen og administrasjonssjef i de deltakende kommuner, fylkesrådet, en representant
for opposisjonen og administrasjonssjef i Hedmark fylkeskommune og fylkesordfører, en
representant for opposisjonen og administrasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Administrasjonssjefene har tale- og forslagsrett, øvrige medlemmer har tale-, forslags- og
stemmerett.
Ordfører, varaordfører og administrasjonssjef er medlem i henhold til sitt verv og sin stilling.
Kommunestyret skal velge en ny representant og vararepresentant fra opposisjonen.
Valgnemndas innstilling legges frem i møtet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.

Rådmannens innstilling:
Representanter til Regionrådet for Fjellregionen 2015 – 2015:
Representant:
Vararepresentant:
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