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VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019-2023  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det velges formannskap for perioden 2019-2023 bestående av 7 medlemmer, samt 
varamedlemmer. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bestemmelser i ny kommunelov knyttet til folkevalgte organer trer i kraft fra ny 
kommunestyreperiode. Det refereres derfor til ny kommunelov i denne saken om ikke annet 
fremgår.  
 
Kommunelovens § 5-6 inneholder regler om formannskapets medlemstall, som skal være på 
minimum 5 medlemmer. Disse velges for valgperioden, av og blant medlemmene i 
kommunestyret.  
 
Valg av formannskap skal skje i det konstituerende møtet, og trer også i funksjon fra det 
konstituerende møte, jf. kommuneloven § 7-1.  
 
Kommunestyret i Gausdal behandlet sak om politisk organisering for perioden 2019-2023 den 
20.06.19, i sak 61/19:  
«Formannskapet skal ha 7 representanter som velges blant kommunestyrets medlemmer.» 
 
I følge kommuneloven §§ 7-6 5. ledd og 7-7 2. ledd, skal hver liste tildeles så mange 
varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. Dette gjelder kun hvis det er 
tilstrekkelig mange på listen. 
 
Valg av medlemmer kan skje ved avtalevalg eller forholdsvalg, jfr. kommuneloven §§ 7-4 til 
7-8. 
Dersom avtalevalg skal finne sted må dette fastsettes ved enstemmig vedtak av kommunestyret 
i det konstituerende møtet. 
I henhold til kommuneloven § 7-4 skal valg av medlemmer til ulike utvalg holdes som 
forholdsvalg når minst ett medlem krever det. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Kjønnsmessig representasjon 
Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 7-7 tredje ledd krav om at det skal være balanse 
mellom personer fra hvert kjønn blant de medlemmene som blir valgt når en ser på organet 
under ett. Dette innebærer at dersom organet skal ha fire medlemmer eller flere, så må hvert 
kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Dersom organet har tre eller færre 
medlemmer, så skal hvert kjønn være representert. 
Ved valg til organ der det ifølge kommuneloven bare kan bestå av medlemmer fra 
kommunestyret, som for eksempel formannskap og arbeidsutvalg for folkevalgte organ, kan 
det være vanskelig å oppnå disse kravene til kjønnsbalanse. Derfor fastsetter § 7-7 tredje ledd 
siste punktum, at reglene om sammensetning av representanter fra begge kjønn bare skal følges 
så langt det er mulig.  
 
Ved forholdsvalg er det ikke noe krav til kjønnsbalanse for organet som helhet. Ved 
forholdsvalg er det bare krav til representasjon av begge kjønn på de ulike listeforslagene. I § 
7-5 andre ledd heter det at dersom det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn 
være representert med minst 40 prosent blant kandidatene på den enkelte liste. Dersom det skal 
velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Kravet til kjønnsmessig 
representasjon på listeforslagene gjelder ikke absolutt ved valg til for eksempel formannskap 
eller arbeidsutvalg.  
 
Formannskapets oppgaver og myndighet 
Formannskapet innstiller til kommunestyrets vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 
og årsberetning, samt til skattevedtak. 
 
Ut over pålagte oppgaver etter kommuneloven §§ 5-6 og 14-3, har formannskapet den 
myndighet som fremgår av det til enhver tid gjeldende reglement for delegering av myndighet i 
Gausdal kommune. 
Det vises også til reglement for Gausdal formannskap for kommunestyreperioden 2019 – 2023, 
vedtatt av kommunestyret 29.08,2019, sak 68/19. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Som formannskap for perioden 2019 – 2023 velges: 
 
Medlemmer:     Varamedlemmer:  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  



  
 
 

  
 
 

 

6.  
7.  


