Verdal kommune

Møteinnkalling

Valgstyrets medlemmer

Det innkalles med dette til følgende møte:
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Verdal valgstyre
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
10.03.2011
09:00

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til rådmannskontoret på telefon
74 04 82 50 eller på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Før valgstyrets møte vil det bli avviklet ekstraordinær generalforsamling i Verdal
Asvo.
Vi regner med å ha avviklet begge møtene på en halv time.

Verdal, 4. mars 2011

Bjørn Iversen
ordfører(s)

Sakliste i valgstyret 10. mars 2011
Saksnr

Innhold

PS 1/11

Godkjenning av møteprotokoll

PS 2/11

Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og
Fylkestingsvalget 2011

PS 3/11

Orienteringer

Verdal kommune
Sakspapir

Delegasjon av valgstyrets myndighet - Kommunestyrevalget og Fylkestingsvalget
2011

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2011/1391 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal valgstyre

Møtedato
10.03.2011

Saksnr.
2/11

Rådmannens forslag til vedtak:
Valgstyret delegerer til rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer
av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dette omfatter også
underinstansmyndighet.
Myndigheten kan videredelegeres.
Det forutsettes at det i tvilstilfeller konfereres med valgstyrets leder eller saken
forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Valgloven med forskrifter inneholder ikke egne bestemmelser om delegering av
valgstyrets myndighet, så kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet
kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller typer av saker
som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4.
Valgstyret kan overdra til lederen, et arbeidsutvalget eller rådmannen slik fullmakt.

En vil foreslå at valgstyret delegerer myndighet til rådmannen. Dette ble gjort ved
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2009.
Rådmannen informerer om at myndigheten forutsettes videredelegert til den eller de
personer i organisasjonen som vil utføre aktuelle oppgaver for valgstyret.
Det forutsettes at det i tvilstilfelle konfereres med valgstyrets leder, evt. at saken(e)
forelegges for valgstyret dersom dette synes aktuelt.

