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Hei. 

Sender inn dette grunngitte spørsmålet til kommunestyremøtet 26.11 

Mvh. Erik Odlo 

 

Grunngitt spørsmål til ordføreren 

Kommunestyret 26.11.15 
 
Arbeidsutvalg for kraftsaker. 
 
Formannskapet opprettet i møte 05.12.2013, Sak 144/13 etter formannskapets eget initiativ et 
arbeidsutvalg for kraftsaker. Hensikten var at noen av formannskapets medlemmer skulle ta ekstra 
ansvar for å sette seg grundig inn i kraftrelaterte saker, og forberede disse for formannskapet. 
Arbeidsutvalget har møttes med ujevne mellomrom på ordførers initiativ, og vært nyttig i 
formannskapets oppfølging av aktuelle kraftrelaterte saker. 
I formannskapets møte 17.11, Sak 123/15 var det lagt opp til en evaluering og ev. videreføring av dette 
arbeidsutvalget. Evalueringen i møtet tilsa at det var fornuftig å videreføre ordningen.  
Da arbeidsutvalget skulle velges fremmet varaordfører Kristin Teigen forslag på en representant til 
arbeidsutvalget som ikke sitter i formannskapet, og som ikke er folkevalgt. 
Dette endrer status for arbeidsutvalget fra å være en intern arbeidsgruppe i formannskapet til å bli et 
ordinært politisk valgt utvalg. 
Dette reiser flere problemstillinger. 

 Kommuneloven sier klart i §10 at det er bare kommunestyret selv som kan opprette faste utvalg 
for kommunale formål. 

 Ved å gjøre arbeidsutvalget om til et fast utvalg utløses kravet om at hvert kjønn skal være 
representert i et utvalg bestående av tre personer 

I møtet anbefalte opposisjonen å videreføre ordningen med et arbeidsutvalg bestående av 
formannskapsmedlemmer, og heller invitere med aktuelle eksterne ressurspersoner ved behov. På den 
måten kan formannskapet knytte til seg ønsket kompetanse uten å lage en uryddig sammenblanding av 
folkevalgte og eksterne i formannskapets arbeidsutvalg for kraftsaker.   
Arbeiderpartiets representanter trosset klare advarsler fra både administrasjonen og opposisjonen, og 
brukte sitt flertall til å gjennomføre dette valget. 
 
Vil ordføreren ta initiativ til å rydde opp i denne situasjonen, enten ved å forankre opprettelsen av 
kraftutvalget i et kommunestyrevedtak, eller ved å foreslå endring i sammensetningen av utvalget slik at 
det forblir blir et internt arbeidsutvalg blandt formannskapets medlemmer? 
 
Erik Odlo (Sp) 

 

 


