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KJELL B. HANSEN 

LEDER 

 

 



   

 Sak 12/15 

 Side 2   

 

 

Kjønnsbalanse i  hovedkomite for miljø og areal og kontrollutvalget - valg  

 

Arkivsaksnr.: 15/8733   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/15 Valgnemnda 20.10.2015 

12/15 Valgnemnda 29.10.2015 

/ Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedtak i KS møte 15. oktober 2015 underkjennes i forhold til valg av Kontrollutvalget og 

Hovedkomite for Miljø og areal. Medlemmer til disse organene må velges på nytt i KS møte 

den 29. oktober 2015. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

I konstituerende KS møte den 15. oktober ble det foretatt valg blant annet til Hovedkomite 

for Miljø og areal og for Kontrollutvalget. Under dagsorden i KS møtet viste ordfører til at 

innleverte listeforslag var gjennomgått av rådmann ved kommuneadvokaten. Ordfører gjorde 

oppmerksom på at valglistene ikke syntes å oppfylle kravet til kjønnsmessig balanse for 

Kontrollutvalget og for Hovedkomiteen for Miljø og areal. 

 

Dette ble gjentatt under møtet i KS i forbindelse med valg til ovennevnte organer. 

 

KS gjennomførte valg til Kontrollutvalget og valg av Hovedkomite for Miljø og areal som 

ikke tilfredsstilte kravet til kjønnsmessig balanse etter kommunelovens § 36 nr. 2. 

 

Juridiske forhold  
  

Kommuneloven § 36 nr. 2 setter krav til kjønnsmessig balanse. Det er gjort et unntak fra 

hovedregelen: Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av 

kommunestyre eller fylkesting og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal 

disse reglene følges så langt det er mulig. Formannskapet er det organ hvor denne 

unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. 

 

Spørsmålet blir om unntaksbestemmelsen også kommer til anvendelse ved valg av 

medlemmer til øvrige utvalg/komiteer i Ringerike kommune. Hovedkomiteen for Miljø og 

areal har hjemmel i kommuneloven § 10. Dette er en komite som kommunestyret når som 

helst kan omorganisere eller nedlegge. Komiteen er derfor ikke et arbeidsutvalg for KS. 

Hovedregelen om kjønnsmessig balanse i kommuneloven § 36 nr. 2 kommer derfor til 

anvendelse. 

 
Når det gjelder Kontrollutvalget er dette hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 1. Dette utvalget 

er ikke er arbeidsutvalg for KS og utvalget skal etter lov ikke bare bestå av medlemmer av 



  Sak 12/15 

 

 Side 3   

 

KS. Kravet om kjønnsmessig balanse etter kommuneloven § 36 nr. 2 kommer derfor til 

anvendelse. Dette fremkommer også klart fra et skriv som er sendt kommunene fra Forum for 

kontroll og tilsyn (FKT), se vedlegg. 

 

Rådmannens vurdering 

 
Dersom et folkevalgt organ trer i funksjon med ulovlig sammensetning, vil utgangspunktet og 

hovedregelen være at vedtak som treffes er ugyldig. Kontrollutvalget og Hovedkomite for 

Miljø og areal må derfor velges på nytt.  

I Kontrollutvalget skal hvert kjønn være representert med minst to medlemmer. I 

Hovedkomite for Miljø og areal skal hvert kjønn være representert med minst fire 

medlemmer. 

 

Dersom kravet om kjønnsmessig balanse ikke kan oppfylles ved forholdsvalg kan KS i stedet 

vedta at valgene skal gjennomføres som avtalevalg etter bestemmelsene i kommuneloven § 

38 a. Det skal da utarbeides en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til 

organet. Listen må da som helhet oppfylle kravene til kjønnsmessig balanse som er oppstilt i 

§ 36 nr. 2. Ved valgoppgjøret rykker representanter for et underrepresentert kjønn opp så 

langt det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. 

 

Vedlegg 
Skriv fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 



   

 Sak 13/15 

 Side 4   

 

 

Valg til KS Fylkesmøte  

 

Arkivsaksnr.: 15/8734   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/15 Valgnemnda 20.10.2015 

13/15 Valgnemnda 29.10.2015 

/ Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgnemnda foreslår følgende representanter og vararepresentanter til Kommunenes 

Sentralforbunds Fylkesmøte for perioden 2015 -2019: 

 

Representanter 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

Vararepresentanter 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til Kommunenes 

Sentralforbunds Fylkesmøte. Ifølge Kommunenes Sentralforbund sine vedtekter § 12, velger 

hver kommune sine representanter med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr. 1. 

januar det år valg til kommunestyret avholdes. Kommunens representanter velges blant de 

faste kommunestyrerepresentanter. Ordfører bør være blant representantene. Videre bør det 

velges like mange vararepresentanter som representanter pluss to ekstra (for hvert 

parti/gruppering). 

 

Innbyggertallet i Ringerike kommune tilsier at det skal velges 4 representanter og 6 

vararepresentanter. 



  Sak 13/15 

 

 Side 5   

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Ifølge vedtektene kan valg til Kommunenes Sentralforbund sine organer kreves fremmet som 

forholdstallsvalg. Videre skal hvert kjønn, ved alle valg, være representert med minst 40 % 

av medlemmene. 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8733-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 10/15 

 

Nyvalg av hovedkommite for Miljø og areal og kontrollutvalget  

 

Vedtak i Valgnemnda: 

 
Etter forslag fra ordfører ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne fra alle 

partiene. Disse kommer med forslag til vedtak/nye lister i god tid før valgnemndas og 

kommunestyrets møte 29. oktober.   

Arbeidsgruppens møte blir fredag 23.10.15 kl. 15.15. 

 
 

Behandling i Valgnemnda 20.10.2015: 

 

Etter forslag fra ordfører ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne fra alle 

partiene. Disse kommer med forslag til vedtak/nye lister i god tid før valgnemndas og 

kommunestyrets møte 29. oktober.   

Arbeidsgruppens møte blir fredag 23.10.15 kl. 15.15. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8733-1   Arkiv: 033  

 

Kjønnsbalanse i  hovedkomite for miljø og areal og 

kontrollutvalget - valg  

 

Forslag til vedtak: 
 

Vedtak i KS møte 15. oktober 2015 underkjennes i forhold til valg av 

Kontrollutvalget og Hovedkomite for Miljø og areal. Medlemmer til disse 

organene må velges på nytt i KS møte den 29. oktober 2015. 
 

Innledning / bakgrunn 
  

I konstituerende KS møte den 15. oktober ble det foretatt valg blant annet til 

Hovedkomite for Miljø og areal og for Kontrollutvalget. Under dagsorden i 

KS møtet viste ordfører til at innleverte listeforslag var gjennomgått av 

rådmann ved kommuneadvokaten. Ordfører gjorde oppmerksom på at 

valglistene ikke syntes å oppfylle kravet til kjønnsmessig balanse for 

Kontrollutvalget og for Hovedkomiteen for Miljø og areal. 

 

Dette ble gjentatt under møtet i KS i forbindelse med valg til ovennevnte 

organer. 

 

KS gjennomførte valg til Kontrollutvalget og valg av Hovedkomite for Miljø 

og areal som ikke tilfredsstilte kravet til kjønnsmessig balanse etter 

kommunelovens § 36 nr. 2. 

 

Juridiske forhold  
  

Kommuneloven § 36 nr. 2 setter krav til kjønnsmessig balanse. Det er gjort et 

unntak fra hovedregelen: Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare 

består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting og ved valg av 



arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er 

mulig. Formannskapet er det organ hvor denne unntaksbestemmelsen kommer 

til anvendelse. 

 

Spørsmålet blir om unntaksbestemmelsen også kommer til anvendelse ved 

valg av medlemmer til øvrige utvalg/komiteer i Ringerike kommune. 

Hovedkomiteen for Miljø og areal har hjemmel i kommuneloven § 10. Dette er 

en komite som kommunestyret når som helst kan omorganisere eller nedlegge. 

Komiteen er derfor ikke et arbeidsutvalg for KS. Hovedregelen om 

kjønnsmessig balanse i kommuneloven § 36 nr. 2 kommer derfor til 

anvendelse. 

 

Når det gjelder Kontrollutvalget er dette hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 1. 

Dette utvalget er ikke er arbeidsutvalg for KS og utvalget skal etter lov ikke 

bare bestå av medlemmer av KS. Kravet om kjønnsmessig balanse etter 

kommuneloven § 36 nr. 2 kommer derfor til anvendelse. Dette fremkommer 

også klart fra et skriv som er sendt kommunene fra Forum for kontroll og 

tilsyn (FKT), se vedlegg. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Dersom et folkevalgt organ trer i funksjon med ulovlig sammensetning, vil 

utgangspunktet og hovedregelen være at vedtak som treffes er ugyldig. 

Kontrollutvalget og Hovedkomite for Miljø og areal må derfor velges på nytt.  

I Kontrollutvalget skal hvert kjønn være representert med minst to 

medlemmer. I Hovedkomite for Miljø og areal skal hvert kjønn være 

representert med minst fire medlemmer. 

 

Dersom kravet om kjønnsmessig balanse ikke kan oppfylles ved forholdsvalg 

kan KS i stedet vedta at valgene skal gjennomføres som avtalevalg etter 

bestemmelsene i kommuneloven § 38 a. Det skal da utarbeides en innstilling 

med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Listen må da som 

helhet oppfylle kravene til kjønnsmessig balanse som er oppstilt i § 36 nr. 2. 

Ved valgoppgjøret rykker representanter for et underrepresentert kjønn opp så 

langt det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. 

 

Vedlegg 

 

Skriv fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 

Lenker 
 



Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 











 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8734-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 11/15 

 

Valg til KS Fylkesmøte  

 

Vedtak i Valgnemnda: 

 
Etter forslag fra ordfører ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne fra alle 

partiene. Disse kommer med forslag til vedtak/nye lister i god tid før valgnemndas og 

kommunestyrets møte 29. oktober.   

Arbeidsgruppens møte blir fredag 23.10.15 kl. 15.15. 

 
 

Behandling i Valgnemnda 20.10.2015: 

 

Etter forslag fra ordfører ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne fra alle 

partiene. Disse kommer med forslag til vedtak/nye lister i god tid før valgnemndas og 

kommunestyrets møte 29. oktober.   

Arbeidsgruppens møte blir fredag 23.10.15 kl. 15.15. 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8734-1   Arkiv: 033  

 

Valg til KS Fylkesmøte  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Valgnemnda foreslår følgende representanter og vararepresentanter til Kommunenes 

Sentralforbunds Fylkesmøte for perioden 2015 -2019: 

 

Representanter 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

Vararepresentanter 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til 

Kommunenes Sentralforbunds Fylkesmøte. Ifølge Kommunenes 

Sentralforbund sine vedtekter § 12, velger hver kommune sine representanter 

med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr. 1. januar det år valg til 

kommunestyret avholdes. Kommunens representanter velges blant de faste 

kommunestyrerepresentanter. Ordfører bør være blant representantene. Videre 



bør det velges like mange vararepresentanter som representanter pluss to ekstra 

(for hvert parti/gruppering). 

 

Innbyggertallet i Ringerike kommune tilsier at det skal velges 4 representanter 

og 6 vararepresentanter. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Ifølge vedtektene kan valg til Kommunenes Sentralforbund sine organer kreves 

fremmet som forholdstallsvalg. Videre skal hvert kjønn, ved alle valg, være 

representert med minst 40 % av medlemmene. 
 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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