Levanger kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Levanger formannskap
Formannskapssalen, Levanger rådhus
28.06.2017
13:00

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i
noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16,
eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Saksnr
Innhold
PS 69/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll
PS 70/17 Referatsaker
FO 2/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - valg av representanter til
representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS)

Før formannskapets møte settes vil det bli avholdt følgende generalforsamling:
 Levanger rådhus AS – jfr. egen innkalling
 Høgberget barnehage – jfr. egen innkalling

Orienteringer
 Sportsklubben Nessegutten
 Arbeidet med økonomiplan v/Arnstein Kjeldsen, enhetsleder økonomi, ISK

Levanger, den 23. juni 2017

Robert Svarva
Ordfører
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PS 70/17 Referatsaker
RS 24/17 Skjenkebevillingskontroll 02.06.2017, Nokas - Trøndelag, Kontroll
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FO 2/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - valg av representanter til
representantskapsmøter i interkommunale selskaper (IKS)

Brøt ordføreren og Arbeiderpartiets lokallagsleder kommuneloven og lov om
interkommunale selskaper?
I saksopplysninger til sak 6/17 Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS – valg av
representanter til representantskapsmøtet får vi opplyst at Kari Kjerkol (som også er leder
i Levanger Arbeiderparti) har fungert som kommunens representant i representantskapsmøtet
i selskapet frem til kommunestyrets oppnevnelse 1. mars. I følge saksopplysningene er hun
ikke valgt av kommunestyret til vervet, men utpekt av ordføreren.
Flere har reagert på denne typen behandling. Da kommunestyret foretok formelt valg i mars
2017, spurte SVs Jostein Trøite om bakgrunnen for denne oppnevnelsen, videre har
undertegnede stilt forespørsler om kommunens praksis i forbindelse med oppnevninger i
formannskapsmøtene 22. mars og 26. april.
Valg av representanter til representantskapsmøtene i et IKS reguleres av lov om
interkommunale selskaper § 6 lyder:
Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med
minst én representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv
sine representanter.
Når en lov inneholder bestemmelsen «kommunestyre selv» innebærer det et forbud mot
delegering av valg og oppnevnelser av representanter til representantskapsmøter i et IKS, noe
som innebærer at det kun er kommunestyret som kan velge utsendinger. Det er derfor veldig
beklagelig at ordføreren velger en slik fremgangsmåte, da man både på prinsipiell og på
generell basis bør ha stor respekt for funksjonen til de folkevalgte organene i kommunen.
Spørsmål til ordføreren:
Hvordan vil ordføreren bidra til at oppnevning / valg av representanter til
representantskapsmøtene i interkommunale selskaper (IKS) blir gjort på lovlig måte i
fremtiden?
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