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1.

INNLEDNING

Kommunestyret vedtok nemndstrukturen og reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår
for valgperioden 2011-2015 under sak 10/15 i møte den 25. mars 2010.
Kommunestyret nedsatte et utvalg til gjennomgå nemndstrukturen under sak 50/15.
Utvalget fikk også i oppdrag å vurdere Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår og
godtgjøringer.
Utvalget har hatt 4 medlemmer:
Arve Withbro, leder
Bjørn Rogstad
Ola Torgeir Lånke
Ragnhild Kulbrandstad Stene
Utvalget har hatt 3 møter.
Utvalget har gjennomgått nemdnstrukturen og reglementet for folkevalgtes
arbeidsvilkår. Utvalget foreslår bla at formannskapet skal ivareta funksjonen som
næringsutvalg og at det opprettes en fast plan- og byggekomite som suppleres med
medlemmer knyttet til det aktuelle prosjekt. Utvalget foreslår at noen utvalg ”løftes”
– at utvalgene oppnevnes av kommunestyret i stedet for hovedutvalgene. Dette
gjelder rusmiddelutvalget og trafikksikkerhetsutvalget.
Utvalget har vurdert navnene på hovedutvalget. Utvalgets flertall konkluderer med
at hovedutvalgenes navn opprettholdes.
Utvalget foreslår et eget punkt for stemmestyrene i ”Reglement for folkevalgtes
arbeidsvilkår”.
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2.

2.1

NEMNDSTRUKTUR I RENNEBU KOMMUNE

KOMMUNESTYRET

ANTALL MEDLEMMER
21

BEHANDLER
LOVPÅLAGTE OPPG.
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Kommunestyret er kommunens øverste organ. Lovhjemmelen framgår av
kommunelovens kapittel 2.
 Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall. For kommuner med
færre enn 5000 innbyggere skal kommunestyret ha minst 11 medlemmer.
 Rennebu kommunestyre skal etter gjeldende vedtak ha 21 medlemmer.
 Endringer av medlemstallet vedtas av kommunestyret i løpet av de tre første
år av valgperioden, med virkning fra kommende valgperiode.
Ansvar, organisering og delegering:
 Ordføreren har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvar for saksbehandling, møtebok,
melding om vedtak og oppfølging av vedtak.
 Administrasjonen ivaretar sekretariatfunksjonene for utvalget. Rådmannen
får delegert myndighet for oppsetting av saklista, melding om vedtak og
oppfølging av vedtak.
 Servicetorget utfører arbeidet med utsending av møteinnkalling, møtebok
og melding om vedtak.
 Medlemmer som ikke kan møte, melder dette til servicetorget.
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2.2

FORMANNSKAPET

ANTALL MEDLEMMER
5

BEHANDLER
LOVPÅLAGTE OPPG.
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Formannskap er et pliktig organ i.flg. kommunelovens § 8.
 Medlemmene av F-skapet skal velges av og blant kommunestyrets
medlemmer.
 Formannskapet fungerer som skatteutvalg.
 Formannskapet fungerer som næringsutvalg og disponerer en årlig ramme
fra kommunestyret som tilskudd til tiltak innenfor næringsutvikling
 Formannskapet gjennomfører minst to møter pr. år med næringslivets
organisasjoner.
 Formannskapet fungerer også som klagenemnd. Klager på formannskapets
vedtak behandles av kommunestyret.

Ansvar, organisering og delegering:
 Ordføreren har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvar for saksbehandling, møtebok,
melding om vedtak og oppfølging av vedtak.
 Administrasjonen ivaretar sekretariatfunksjonene for utvalget. Rådmannen
får delegert myndighet for oppsetting av saklista, melding om vedtak og
oppfølging av vedtak.
 Servicetorget utfører arbeidet med utsending av møteinnkalling, møtebok og
melding om vedtak.
 Medlemmer som ikke kan møte, melder dette til servicetorget.
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2.3

UTVALG FOR HELSE, OMSORG OG OPPVEKST (HOO)

ANTALL MEDLEMMER
7

BEHANDLER
LOVPÅLAGTE OPPG.
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 HOO består av 7 medlemmer. 1 av medlemmene skal komme fra
formannskapet. De øvrige bør være medlemmer eller høyt rangerte
varamedlemmer til kommunestyret. Leder og nestleder velges av
kommunestyret.
 HOO har som arbeids- og ansvarsområde saker innenfor helse- og
sosialområdet, skole og barnehage og kulturområdet inkludert
Rennebuhallen.
 Fungerer som råd for miljørettet helsevern. Kommunelege 1 tiltrer ved
behandling av saker innenfor området.
 Kommunestyret vedtok under sak 59/10 å be rådmannen om å delegere
oppgavene som er tillagt Rennebu kommune etter lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen til administrasjonssjefen i Oppdal
kommune. Kommunestyrets vedtak innebærer at sosialutvalget er opphørt
å eksistere. Det er heller ikke valgt medlemmer til utvalget for perioden
2011-2015.

Ansvar, organisering og delegering:
 Lederen for HOO har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvar for saksbehandling, møtebok,
melding om vedtak og oppfølging av vedtak.
 Administrasjonen ivaretar sekretariatfunksjonene for utvalget. Rådmannen
får delegert myndighet for oppsetting av saklista, melding om vedtak og
oppfølging av vedtak. Rådmannen kan benytte enhetsledere til dette på
sine respektive områder.
 Servicetorget utfører arbeidet med utsending av møteinnkalling, møtebok og
melding av vedtak.
 Medlemmer som ikke kan møte, melder dette til servicetorget.
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2.4. UTVALG FOR MILJØ, TEKNIKK OG LANDBRUK (MTL)
ANTALL MEDLEMMER
7

BEHANDLER
LOVPÅLAGTE OPPG.
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta :
 MTL består av 7 medlemmer. 1 av medlemmene skal komme fra
formannskapet; de øvrige medlemmene bør være medlemmer eller høyt
rangerte varamedlemmer til kommunestyret. Leder og nestleder velges av
kommunestyret.
 MTL har som arbeids- og ansvarsområde saker innenfor teknisk område drift/vedlikehold, landbruk, miljø- og naturforvaltning.
 MTL er planutvalg der kommunestyret ikke bestemmer noe annet
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder for MTL har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvar for saksbehandling, møtebok
melding om vedtak og oppfølging av vedtak.
 Administrasjonen ivaretar sekretariatfunksjonene for utvalget. Rådmannen
får delegert myndighet for oppsetting av saklista, melding om vedtak og
oppfølging av vedtak. Rådmannen kan benytte enhetsledere til dette på
sine respektive områder.
 Servicetorget utfører arbeid med utsending av møteinnkalling, møtebok og
melding om vedtak.
 Medlemmer som ikke kan møte, melder dette til servicetorget.
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2.5

KONTROLLUTVALGET

ANTALL MEDLEMMER
3

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 I henhold til kommunelovens § 77 skal kommunestyret velge et kontrollutvalg til å
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Ifølge §
77 skal kontrollutvalget ha minst 3 medlemmer, hvorav minst ett medlem skal
velges blant kommunestyrets medlemmer.
 I. flg. vedtak under K-sak 43/03 skal kontrollutvalget ha 3 medlemmer med
varamedlemsrekke. Minst 1 av medlemmene skal også være medlemmer av
kommunestyret.
 Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem til F-skap og
kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, samt ansatte i kommunen.
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av utvalget har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Kontrollutvalg Fjell IKS er sekretær og saksbehandler for utvalget.
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2.6

ADMINISTRASJONSUTVALGET

ANTALL MEDLEMMER
5+2

BEHANDLER
LOVPÅLAGTE OPPG.
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA*

Fakta:
 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og to fra
arbeidstakerorganisasjonene.
 Administrasjonsutvalget er i.flg. kommuneloven et pliktig utvalg – * dersom
ikke partene avtaler noe annet.
 Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg for behandling av
saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de
tilsatte.
 Kommunestyret velger leder og nestleder i utvalget.

Ansvar, organisering og delegering:
 Lederen for administrasjonsutvalget har ansvaret for oppsetting av sakliste
og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvar for saksbehandling, møtebok,
melding om vedtak og oppfølging av vedtak.
 Personalrådgiveren fungerer som sekretær.
 Servicetorget utfører arbeidet med utsending av møteinnkalling, møtebok
og melding om vedtak.
 Medlemmer som ikke kan møte, melder dette til servicetorget.
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2.7 ARBEIDSMILJØUTVALGET
ANTALL MEDLEMMER
6

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Arbeidsmiljølovens §7.1 sier at hvor det er sysselsatt minst 50 arbeidstakere
skal det velges arbeidsmiljøutvalg der arbeidsgiver, arbeidstakere og verneog helsepersonell er representert.
 Arbeidsmiljøutvalget skal ha 6 medlemmer, hvorav 3 velges av
kommunestyret. 3 representanter velges av og fra arbeidstakerne.
 Leder av utvalget veksler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker med 2 års
intervall i valgperioden.
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av utvalget har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvar for saksbehandling, møtebok,
melding om vedtak og oppfølging av vedtak.
 Personalrådgiveren fungerer som sekretær og kan få delegert
administrativ myndighet for utvalget.
 Servicetorget utfører arbeidet med utsending av møteinnkalling, møtebok og
melding om vedtak.

2.8 ELDRERÅDET
ANTALL MEDLEMMER
5

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 I h.h.t Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1 skal det velges et
eldreråd. Kommunestyret bestemmer selv antall medlemmer.
Pensjonistforeninga skal gis anledning til å foreslå medlemmer. Flertallet av
medlemmene i eldrerådet skal være alderspensjonister i kommunen.
 Eldrerådet velger selv leder og nestleder – som skal velges blant
alderspensjonistene i utvalget.
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 Eldrerådet i Rennebu består av 5 personer med personlige varamedlemmer,
hvorav 2 velges av Kommunestyret og 3 velges etter forslag fra
pensjonistforeningen.
 Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen.
 Eldrerådet skal forelegges alle kommunale saker som angår eldres levekår før
beslutning tas i kommunen.
 Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av rådet har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvar for saksbehandling, møtebok, melding
om vedtak og oppfølging av vedtak.
 Enhetsleder Kultur og Fritid er utvalgssekretær.

2.9

RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

ANTALL MEDLEMMER
5

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Lovhjemmel for rådet framgår av ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i
kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.”
av 17.06.2005 nr. 58
 Kommunestyret har under sak 13/06 opprettet et eget ”Råd for
funksjonshemmede”. Rådet skal ha 5 medlemmer som oppnevnes av
kommunestyret. Kommunestyret oppnevner også leder og nestleder. Minst 2 av
medlemmene skal oppnevnes som representanter for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, og aktuelle organisasjoner har forslagsrett.
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av rådet har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvar for saksbehandling, møtebok, melding
om vedtak og oppfølging av vedtak.
 Enheten HPO v/koordinator for funksjonshemmede er utvalgssekretær.
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2.10 PLAN- OG BYGGEKOMITEER
ANTALL MEDLEMMER
5

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

KOMMUNESTYRETS VEDTAK
Fakta:
 Det velges to faste medlemmer av en plan- og byggekomite. Komiteen suppleres
fra det aktuelle fagområde. Formannskapet foretar suppleringsvalg.
 De to faste medlemmene av komiteen velges av kommunestyret.
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av komiteen har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvaret for plan- og byggekomiteer.
 Rådmannen peker ut sekretær fra administrasjonen for hvert enkelt prosjekt.
Sekretæren får delegert administrativ myndighet.

2.11 TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET
ANTALL MEDLEMMER
5

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Trafikksikkerhetsutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer.
Utvalget velges av kommunestyret. Barnerepresentanten bør være medlem av
utvalget. Formannskapet bør være representert i utvalget.
 Trafikksikkerhetsutvalget er høringsinstans både i fylkesplansammenheng og i alle
kommunale reguleringssaker som har med trafikale forhold å gjøre.
 Trafikksikkerhetsutvalget utarbeider en lokal handlingsplan som revideres hvert år
innen 1. mars.
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av utvalget har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvaret.
 Rådmannen holder sekretær i utvalget.
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2.12 RUSMIDDELUTVALGET
ANTALL MEDLEMMER
8

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Utvalget sammensettes av en tverrsektoriell sammensatt gruppe på 8 personer
inkl. utvalgssekretær. Utvalgets sammensetning:
- 2 politisk valgte medlemmer, fortrinnsvis fra HOO (leder og nestleder)
- 1 medlem fra Rennebu ungdomsråd
- Rektor ved Rennebu ungdomsskole
- Ledende helsesøster
- En representant fra NAV
- Enhetsleder kultur og fritid
- En representant for politietaten
 Utvalget oppnevnes av kommunestyret. Kommunestyret velger leder og nestleder
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av utvalget har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvaret for utvalget.
 Enhetsleder Kultur og fritid er sekretær

2.13 SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATT
ANTALL MEDLEMMER
3

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Det skal velges 3 medlemmer til sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.
 Nemnda fastsetter eiendomsskattetakstene på bakgrunn av besiktigelsesrapport
fra såkalte besiktigelsesmenn. Eiendomsskattetakster på verker og bruk og
næringsbygg fastsettes på bakgrunn av forslag fra takstmenn.
 Formannskapets medlemmer kan ikke være medlemmer av sakkyndig nemnd

Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av utvalget har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvaret for utvalget.
 Kommunens regnskapskontor er eiendomsskattekontor i kommunen.
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2.14 KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT
ANTALL MEDLEMMER
5

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 I henhold til lov om eiendomsskatt av 06.06.75 nr. 27, §20 skal det i kommuner
som skriver ut eiendomsskatt velges en klagenemnd. Alternativt kan
kommunestyret legge nemndas oppgaver til ei anna kommunal nemnd.
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av nemnda har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Rådmannen har det administrative ansvaret for nemnda.
 Formannskapets medlemmer kan ikke være medlemmer av sakkyndig nemnd

2.15 HEIMEVERNSNEMND
ANTALL MEDLEMMER
2+1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 I medhold av Lov om heimevern av 17.07.53 § 2 er det bestemt at Rennebu
kommune skal ha ei heimevernsnemnd.
 Nemnda skal ha tre medlemmer, hvorav politimesteren oppnevner ett medlem og
kommunestyret to medlemmer.
 Nemnda har bl.a. som oppgave å velge ut kandidater som søker overflytting til
Heimevernet.

Ansvar, organisering og delegering:
 Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer
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2.16

BARNEHAGENES OG SKOLENES SAMARBEIDSUTVALG

ANTALL MEDLEMMER
2+

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 I.h.t. Lov om grunnskolen og vidaregåande opplæring (opplæringslova) m.v. § 111 skal det for hver skole etableres et samarbeidsutvalg. Kommunen skal ha 2
medlemmer i samarbeidsutvalget, hvorav rektor skal være en av kommunens
representanter i utvalget, 2 representanter fra lærerne, 1 fra andre tilsatte, 2 fra
foreldrerådet, og 2 fra elevrådet.
 I.h.t. Lov om barnehager (barnehagelova) § 4 skal det for hver barnehage
etableres et samarbeidsutvalg bestående av foreldre og tilsatte. Barnehagens eier
kan delta i samarbeidsutvalget, men ikke med flere medlemmer enn hver av de
andre gruppene.
 Det kan etableres felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage.
 Det oppnevnes et felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole i Voll krets.
HOO velger et medlem m. varamedlem.
 De andre skolene har hvert sitt samarbeidsutvalg – et utvalg for Berkåk og et
utvalg for Innset. HOO velger et medlem m. varamedlem til hvert av utvalgene.
 Det er etablert felles samarbeidsutvalg for Innset og Vonheim barnehage. HOO
velger et medlem m. varamedlem.

Ansvar, organisering og delegering:
 Rådmannen har det administrative ansvar.
 Leder av enheten har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Leder av enheten er sekretær for utvalget.

2.17 STEDSNAVNSUTVALG
ANTALL MEDLEMMER
5

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Det ble opprettet et utvalg med uttalerett på kommunens vegne ved tildeling eller
endring av stedsnavn under F.sak 17/06. Utvalget er gitt innstillingsrett ved
tildeling av veinavn.
 Iht K.sak 17/15 skal utvalget ha 5 medlemmer.
 Sekretærfunksjonen er lagt til enheten kultur og fritid
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3.

3.1

ANDRE UTVALG

KONTAKTUTVALG FOR LANDBRUKET

ANTALL MEDLEMMER
5

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 MTL har i sak 101/09 opprettet kontaktutvalg for landbruket. Utvalget gis ingen
formell myndighet.
 Kontaktutvalget for landbruket skal brukes som høringsinstans i relevante saker
hvor det er viktig å få frem næringens eget synspunkt, arbeidsgruppe for årlig
planleggingsmøte for landbrukskontoret og rådgivende organ i relevante saker
som skal vedtas kommunalt.
 Antall medlemmer er 5. Leder i Rennebu bondelag, leder i Rennebu bonde- og
småbrukarlag, leder i Rennebu sau og geit, leder i Rennebu skogeierlag og
enhetsleder landbruk, miljø og tiltak. Det enkelte lag velger sine
vararepresentanter.
Ansvar, organisering og delegering:
 Leder for utvalget er enhetsleder landbruk, miljø og tiltak. Leder har ansvaret for
oppsetting av sakliste og møteinnkalling. Leder er sekretær for utvalget.
 Rådmannen har det administrative ansvaret.
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3.2 FORLIKSRÅDET
ANTALL MEDLEMMER
3

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Kommunestyret skal velge forliksråd bestående av 3 medlemmer og like mange
varamedlemmer. Blant medlemmene og blant varamedlemmene skal det være
både kvinner og menn.
 Domstollovens regler om valgperiode er endret. Endringene innebærer bl.a. en
forskyving av tidspunktet for valg av forliksrådsmedlemmer til 15. januar året etter
hvert kommunestyrevalg. Funksjonstiden forskyves til å gjelde fra 1. mai året etter
valgåret.
 Kommunestyret skal ifølge domstollovens §27 foreta særskilt valg på leder blant
de forliksrådsmedlemmer som er valgt. Har leder forfall trer den av de andre som
er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted
(domstolloven § 27).
 Det er anledning til å velge felles forliksråd med andre kommuner.

Ansvar, organisering og delegering:
 Leder av rådet har ansvaret for oppsetting av sakliste og møteinnkalling.
 Lensmannen har det administrative ansvar og er sekretær for rådet.

3.3 STYRET FOR JOHN OG INGEBORG BJERKAKERS LEGAT
ANTALL MEDLEMMER
2 (evt. 1) + 1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 John og Ingeborg Bjerkaker fastsatte i testamente av 20.06.19 at det som måtte
være igjen av deres eiendeler ved lengstlevendes død skulle benyttes til etablering
av et legat.
 Legatet skal styres av et styre bestående av kommunelegen og en eller to
personer oppnevnt av kommunestyret.
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3.4 STYRET FOR KLIMAFOND
ANTALL MEDLEMMER
3

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Det er opprettet et klimafond pålydende kr. 253.271,- pr. 31.12.2014 som skal
disponeres til tiltak og tilskudd for å motvirke skader og ulemper ved
klimaendringer som følge av kraftutbygginga.
 Fondet skal disponeres av et styre på 3 medlemmer valgt av kommunestyret –
blant saksøkerne ved klimaskjønnet.

Ansvar, organisering og delegering:
 Enhetsleder landbruk og miljø er sekretær i styret.

3.5

REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET FOR
REVISJON FJELL IKS

ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Rennebu kommune deltar som eier i revisjonsselskapet ”Revisjon Fjell IKS”
sammen med kommunene Alvdal, Folldal, Holtålen, Oppdal, Os, Røros og Tolga.
 Revisjon Fjell IKS utfører revisjonstjenester for Rennebu kommune.
 Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner
velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Oppnevning av
representantskapet følger valgperioden. Ved votering i representantskapet skal
representantenes stemme telle i forhold til deltakernes eierandel.
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3.6

REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET FOR
KONTROLLUTVALG FJELL IKS

ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Rennebu kommune deltar som eier i selskapet ”Kontrollutvalg Fjell IKS” sammen
med kommunene Alvdal, Folldal, Holtålen, Oppdal, Os, Røros og Tolga.
 Kontrollutvalg Fjell IKS ivaretar sekretærfunksjonene for Rennebu kommunes
kontrollutvalg.
 Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner
velger hver sin representant med personlig vararepresentant. Oppnevning av
representantskapet følger valgperioden. Ved votering i representantskapet skal
representantenes stemme telle i forhold til deltakernes eierandel.

3.7 MEDLEM TIL STYRET FOR PLANKONTORET
ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Oppdal kommune, Rennebu kommune og Rindal kommune er deltakere i
samarbeidet om plankontoret med like eierandeler.
 Plankontoret ledes av et styre med 3 4 medlemmer. Styret består av ordførerne
(med varaordførerne som varamedlem) i deltakerkommunene og et medlem (med
personlig varamedlem) som oppnevnes av deltakerkommunene i fellesskap.
Styret velges for 4 år og valget følger kommunevalgperioden. Styret velger selv
leder og nestleder.
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3.8 REPRESENTANT TIL FYLKESKRETSEN AV KOMMUNENES
SENTRALFORBUND
ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Valg til fylkeskretsen i KS skal i.h.t. vedtekter for KS foretas av det konstituerende
møtet i det nyvalgte kommunestyret.
 Hver kommune velger antall representanter på bakgrunn av folketallet i
kommunen pr. 1.januar det år valg til kommunestyret avholdes. For kommuner
med færre enn 5000 innbyggere velges 1 representant. Det skal velges så mange
vararepresentanter som antall representanter + et tillegg på 2. Ut fra dette velger
Rennebu kommunestyre 1 representant og 3 vararepresentanter.

3.9

MEDLEMMER TIL RÅDET FOR KVIKNE RENNEBU
KRAFTLAG

ANTALL MEDLEMMER
2

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Rennebu kommune velger 2 medlemmer til Rådet for KRK. Det velges 1 medlem
m. 2 varamedlemmer hvert annet år.
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3.10 MEDLEMMER TIL KVIKNE FJELLSTYRE
ANTALL MEDLEMMER
2

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Kvikne fjellstyre består av 5 medlemmer m. personlige varamedlemmer. Rennebu
kommune velger 2 medlemmer og Tynset kommune velger 3 medlemmer. Tynset
kommune velger leder mens Rennebu kommune velger nestleder.
 Er flertall av medlemmene og varamedlemmene skal ifølge fjellovens § 3,3 ledd
velges blant personer som det siste året har vært og fremdeles er fast bosatt i
området der allmenningen ligger – eller i bygd eller grend der innbyggerne fra
gammel tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen.
 Kommunestyret skal sørge for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene blir
representert i fjellstyret og at minst to medlemmer med varamedlemmer blir valgt
blant de som har rett til allmenningsbruk i allmenningen som gårdbrukere
(fjellovens § 3, 5. ledd)

3.11 NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA
NASJONALPARK
ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Rennebu kommune skal være representert med ett medlem i nasjonalparkstyret.
Miljødirektoratet uttaler at kommunene primært bør være representert med
ordfører eller formannskapsmedlem evt. fast kommunestyrerepresentant.
 Miljødirektoratet oppnevner nasjonalparkstyret på bakgrunn av forslag fra
kommunene og fylkeskommunene.
 Rennebu kommune innstiller en kvinne og en mann.
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3.12

VERNEOMRÅDESTYRE FOR TROLLHEIMEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Rennebu kommune skal være representert med ett medlem i verneområdestyret.
Miljødirektoratet uttaler at kommunene primært bør være representert med
ordfører eller formannskapsmedlem evt. fast kommunestyrerepresentant.
 Miljødirektoratet oppnevner verneområdestyret på bakgrunn av forslag fra
kommunene og fylkeskommunene.
 Rennebu kommune innstiller en kvinne og en mann.

3.13

FOROLLHOGNA VILLREINNEMND

ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Villreinnemndas oppgave er å arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning
av villreinen og dens leveområder. Nemnda godkjenner fellingskvoter og er
høringsinstans i arealplan- og inngrepssaker som berører villreinområdene og
villreininteressene.
 Rennebu kommune skal foreslå to medlemmer til nemnda – en kvinne og en
mann. Miljødirektoratet oppnevner medlemmer og varamedlemmer etter
forslag fra kommunene – ett medlem m. varamedlem fra Rennebu kommune.
 MTL foreslår medlemmer på vegne av Rennebu kommune
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3.14

SNØHETTA OG KNUTSHØ VILLREINNEMND

ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Villreinnemndas oppgave er å arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning
av villreinen og dens leveområder. Nemnda godkjenner fellingskvoter og er
høringsinstans i arealplan- og inngrepssaker som berører villreinområdene og
villreininteressene.
 Rennebu kommune skal foreslå to medlemmer til nemnda – en kvinne og en
mann. Miljødirektoratet oppnevner medlemmer og varamedlemmer etter
forslag fra kommunene – ett medlem m. varamedlem fra Rennebu kommune.
 MTL foreslår medlemmer på vegne av Rennebu kommune.

3.15

DYREVERNNEMND

ANTALL MEDLEMMER

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Dyrevernnemnda er en del av Mattilsynets regionkontor
 Medlemmene oppnevnes av Mattilsynets regionkontor for 4 år om gangen. Valget
følger ikke kommunevalgperioden. Kommunen, husdyrnæringen,
sportsdyrorganisasjoner og dyrevernorganisasjoner kan foreslå medlemmer.
 Dyrevernnemnda for avdeling Gauldal omfatter kommunene Rennebu, Oppdal,
Midtre-Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros.
 Dyrevernnemnda for vårt distrikt skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

3.16

MEDLEM TIL KIRKELIG FELLESRÅD

ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 I.h.t. Lov om Den Norske Kirke § 12 skal kommunen velge et medlem
m/varamedlem til Kirkelig fellesråd.
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3.17

MEDLEM TIL SKOLEUTVALG

ANTALL MEDLEMMER
1

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Rennebu kommune er representert med et medlem i skoleutvalget for Oppdal
videregående skole
 Rennebu kommune er representert med et medlem i skoleutvalget for Gauldal
videregående skole
 Ordfører representerer Rennebu kommune i de to skoleutvalgene i.h.t. F.sak
140/03.

3.18 HAMOS
ANTALL MEDLEMMER
4

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Rennebu kommune er medeier i HAMOS Forvaltning AS.
 Kommunestyret velger en representant til selskapets representantskap og to
personlige vararepresentanter i rekkefølge.
 Kommunestyret velger to kandidater til styret i selskapet – en av hvert kjønn.
 Kommunestyret velger et medlem med et personlig varamedlem til selskapets
klageorgan.

3.19 SIO
ANTALL MEDLEMMER
FRA RENNEBU
2

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Rennebu kommune deltar i Samhandlingsenheten for Orkdalsregionen (SIO)
sammen med 12 andre kommuner. SIO er opprettet for å løse nye kommunale
oppgaver som følger av samhandlingsreformen.
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 Det er opprettet ei vertskommunenemnd som står ansvarlig for drifta av SIO
samhandlingsenhet. Nemnda er kommunenes felles strategiske organ for
videreutvikling av helsesamarbeidet. Nemnda har to medlemmer m.
varamedlemmer fra hver av deltakerkommunene. Valget følger
kommunevalgperioden.
 Det er opprettet ei klagenemnd på 5 medlemmer. Hver kommune skal foreslå ett
medlem med varamedlem til klagenemnda. Klagenemnda velges av
vertskommunenemnda.

3.20 VANNOMRÅDUTVALG I VANNOMRÅDE ORKLA
ANTALL MEDLEMMER
FRA RENNEBU

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Rammedirektivet for vann (EU-direktiv) hare som hovedmål å sikre beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannmiljøet, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Som et
ledd i forvaltningen av vannressursene er landet delt opp i vannområder.
Vannområde Orkla omfatter kommunene Rennebu, Oppdal, Tynset, Meldal og
Orkdal.
 Det er opprettet et eget vannområdeutvalg for vannområdet Orkla. Hver av
kommunene innenfor vannområdet velger ett medlem med varamedlem til
vannområdeutvalget. Valget gjøres av MTL.

3.21 STYRENDE ORGANER FOR TBRT

ANTALL MEDLEMMER
FRA RENNEBU

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
NEI

LOVPÅLAGT UTVALG
NEI

Fakta:
 Rennebu kommune er tilsluttet Trøndelag brann og redningstjeneste sammen med
6 andre kommuner.
 Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består av
15 medlemmer. Trondheim kommune har 9 medlemmer i representantskapet og
hver av de andre 6 kommunene har 1 medlem hver.
 Representantskapet velges for kommunevalgperioden. Representantskapet velger
selskapets styre, behandler forslag til budsjett osv.
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4. MEDDOMMERE M.V. TIL DOMSTOLENE

4.1 MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN
ANTALL MEDLEMMER
38

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Sorenskriveren i Orkdal fastsetter antall meddommere som skal velges fra
kommunene i Orkdal domssogn i.h.t. domstolslovens § 71. For Rennebu kommune
skal velges 19 menn og 19 kvinner.
 Nye meddommerutvalg tiltrer 1. mai året etter kommunevalget og funksjonstida er
4 år.

4.2 UTVALG FOR LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE
I STRAFFESAKER OG TVISTEMÅL
ANTALL MEDLEMMER
4

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 I.h.t. domstolslovens § 70 skal det velges 2 alminnelige felles utvalg av
lagrettemedlemmer og meddommere som etter loddtrekning skal tjenestegjøre i
straffesaker og tvistemål. Ett av utvalgene skal bestå av kvinner og ett av menn.
 Førstelagmannen i Frostating lagrett har fastsatt at det skal velges 2 kvinner og 2
menn fra Rennebu kommune.
 De nye utvalgene tiltrer 1. mai året etter kommunevalget og funksjonstida er 4 år.
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4.3 UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER
ANTALL MEDLEMMER
20

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 I.h.t. Lov om jordskifte § 8 skal det i hver kommune være et utvalg av
jordskiftemedlemmer.
 Justis- og politidepartementet har fastsatt at det skal velges 20 medlemmer til
utvalg for jordskiftemedlemmer i Rennebu.
 De nye utvalgene tiltrer 1. mai året etter kommunevalget og funksjonstida er 4 år.
 Medlemmene i utvalget skal være kyndige i saker som jordskifteretten vanligvis
har til behandling.

4.4

SKJØNNSMENN

ANTALL MEDLEMMER
4

LOVPÅLAGTE
OPPGAVER
JA

LOVPÅLAGT UTVALG
JA

Fakta:
 Fylkestinget velger skjønnsmenn etter forslag fra kommunene.
Skjønnsmannsutvalget for Sør-Trøndelag skal ha 205 medlemmer, hvorav 4
medlemmer velges fra Rennebu. Kommunens forslag bør inneholde ca. 20 % flere
navn enn det antall som skal velges.
 Utvalget bør ha en allsidig sammensetning. Det er særlig viktig med et tilstrekkelig
antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Loven krever
ikke at det skal oppnevnes et likt antall kvinner og menn til å sitte i utvalget.
Kommunene blir imidlertid bedt om å hensynta likestillingslovens intensjoner.
 De nye utvalgene tiltrer 1. mai året etter kommunevalget og funksjonstida er 4 år.
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5. REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES
ARBEIDSVILKÅR OG GODTGJØRINGER
Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak xx/xx i møte den xx.xx.20.
Etter dagens godtgjørelse pr. 01.05.15 er 1% ca. kr.: 7650,- og 1‰ ca.kr.: 765,Reglementet gjelder fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2015.

5.1 ORDFØRER

Ordføreren godtgjøres tilsvarende 1/1 stilling.
Godtgjøringen settes lik 8,5 x folketrygdens grunnbeløp. Godtgjøringen reguleres
hver 1. mai i samsvar med endringen i grunnbeløpet. Godtgjøring dekker nødvendig
kontortid, møter i kommunestyret, formannskapet og andre styrer og råd,
representasjon og evt. andre oppdrag i egenskap av ordfører.
Ordfører gis ettergodtgjøring i 2 måneder etter avsluttet ordførerperiode.
Godtgjøringen utbetales uansett om ordfører har en jobb å gå tilbake til eller ikke.
Ordfører meldes inn i kommunens pensjonsordning.
Ordfører omfattes av kommunens gruppelivs- og ulykkesforsikring.
Ordfører kan ta ut ferie likt kommunens ansatte. Ordfører får utbetalt vanlig
godtgjøring under ferieavvikling, siden ordfører ikke mottar feriepenger.
Ordfører utbetales godtgjøring under sykdom likt kommunens ansatte.

5.2 VARAORDFØRER

Varaordfører gis en årlig godtgjøring på 10% av ordførerens godtgjøring.
Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste gis i tillegg. Godtgjøringen omfatter
kommunestyre- og formannskapsmøter og øvrige møter der varaordføreren møter i
egenskap av varaordfører, formannskapsmedlem, representasjon m.m.

5.3 FORMANNSKAPETS MEDLEMMER

Formannskapets faste medlemmer, unntatt ordfører og varaordfører får en fast
godtgjøring på 3% av ordførers godtgjøring. I tillegg gis ei godtgjøring på
1‰ av ordførers godtgjøring pr. møte og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjøringen
dekker alt arbeid vervet medfører. Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i tillegg.
Møtende varamedlemmer gis møtegodtgjøring som hovedutvalgsmedlemmer.
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5.4 LEDERE AV HOVEDUTVALGENE

Leder i hovedutvalg godtgjøres med 5% av ordførers godtgjøring. I tillegg gis ei
godtgjøring på 1‰ av ordførers godtgjøring pr. møte og tapt arbeidsfortjeneste.
Godtgjøringen dekker alt arbeid vervet medfører.

5.5 GODTGJØRING KONTROLLUTVALGET

Godtgjøring gis som for medlemmer i hovedutvalg. Leder av kontrollutvalget får en
fast godtgjøring pr. år på 1% av ordførers godtgjøring + ei godtgjøring på
1‰ av ordførers godtgjøring pr. møte.

5.6 STEMMESTYRENE

Medlemmer av stemmestyrene gis tapt arbeidsfortjeneste pr. time medgått tid.
Dette gjelder uansett om arbeidet gjøres på søndag eller hverdag, dag eller kveld.
Det gjelder ingen begrensning på 7,5 timer pr. dag.
Legitimert tapt
arbeidsfortjeneste godtgjøres i sin helhet.
De som ikke legitimerer tapt
arbeidsfortjeneste kan fremme krav om ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste.
I tillegg til tapt arbeidsfortjeneste gis det en godtgjøring tilsvarende 1 ‰ av
ordførers godtgjøring i forbindelse med deltakelse i stemmestyret på søndager.
Leder i stemmestyrene gis en særskilt godtgjøring på kr. 1.200,-.

5.7 GODTGJØRING

Medlemmer av lovpålagte utvalg, styrer og råd, eller utvalg, styrer, råd som er
opprettet etter vedtak i kommunestyret, formannskapet eller av hovedutvalgene gis
godtgjøring på 1‰ av ordførers godtgjøring f.o.m. første møte. Befaring sidestilles
med møter, men i de tilfeller befaring skjer i forbindelse med møter, gis ikke dobbel
godtgjøring.
Utvalgsledere utenom hovedutvalgsledere gis godtgjøring på 2‰ av ordførers
godtgjøring pr. møte.
For korte møter på inntil 1 time, i tilknytning til kommunestyremøter eller
hovedutvalgsmøter, betales ikke godtgjøring.
Møtende vararepresentanter skal ha godtgjøring.
Oppgave over antall møter og møtende medlemmer skal sendes servicetorget innen
1. desember hvert år. Leder er ansvarlig for at dette skjer.
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5.8 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE

Alle folkevalgte har rett på inntil 2‰ av ordførers godtgjøring pr. dag (7,5 t) for
godtgjøring for møtetid og reisetid til/fra hjem. Dette utbetales etter antall timer
møte og reise varer, avrundet til hele timer. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller
innleie av vikar godtgjøres i sin helhet (dag og kveld). Ulegitimert tapt
arbeidsfortjeneste gjelder kun for møter på dagtid mellom kl. 08.00 – 17.00.
I tillegg til dette ytes ordinær møtegodtgjøring. Det utbetales ikke tapt
arbeidsfortjeneste til offentlig ansatte som beholder sin ordinære lønn på møte eller
reisedager.
I grunnlaget for beregning av tapt arbeidsfortjeneste inngår også siste års refusjon
for tapt arbeidsfortjeneste.
Krav om utbetaling av legitimert eller ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste må fremmes
overfor servicetorget eller den respektive etatadministrasjon av hver enkelt
representant. Når det er tale om legitimert tapt arbeidsfortjeneste, skal
fyllestgjørende attestasjon vedlegges uoppfordret.

5.9 OMSORGSGODTGJØRING

For medlemmer av styrer, råd, nemnder og utvalg som har tilsyn
og/eller omsorgsforpliktelser, ytes godtgjøring etter følgende retningslinjer:
A.
*
*
*

Til enslige som
Forsørger barn under 12 år, eller
Forsørger funksjonshemmede barn, eller
Har ansvar for eldre eller syke hjemmeværende som trenger tilsyn/pleie, kan
det ved deltaking i kommunale møter, mot legitimasjon, tilståes godtgjøring
for tilsyn/barnepass med 1‰ av ordførers godtgjøring pr. dag.

B.

Til ektefelle/samboende gis godtgjøring på samme vilkår som pkt. A, når
begge deltar i kommunale møter til samme tid, eller når møtet berammes i
den andre ektefelles/samboers arbeidstid.

C.

Godtgjøring etter pkt. A og B tilståes ikke dersom tilsyn eller barnepass utføres
av ektefelle/samboer. Dersom tilsyn/omsorg med sterkt pleietrengende fører
til legitimerte kostnader over maks. beløp, blir dekning vurdert i hvert enkelt
tilfelle av rådmannen.

5.10 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRING

Skyss og kost- og reisegodtgjøring til folkevalgte ytes etter offentlig regulativ.
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5.11 TELEFONGODTGJØRING

Telefongodtgjøring følger reglement for elektronisk kommunikasjon for Rennebu
kommune.

5.12 UTBETALING

Ordførers og varaordførers faste godtgjøring utbetales månedsvis. Det samme
gjelder for formannskapets faste medlemmer, leder MTL og HOO. Andre faste
godtgjøringer utbetales 2 ganger pr. år - eller etter nærmere avtale med rådmannen.
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