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VALG AV STYREMEDLEMMER I VESTRE TOTEN KOMMUNALE
BOLIGSTIFTELSE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret oppnevner følgende styremedlemmer i Vestre Toten kommunale
boligstiftelse:
Navn medlem

Parti Valgt varamedlem

Parti

Som leder velges:
Som nestleder velges:

Trykte vedlegg:
Vedtekter for Vestre Toten kommunale boligstiftelse
Fakta:
I henhold til vedtektene for Vestre Toten kommunale boligstiftelse skal tre
styremedlemmer og like mange varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret i
Vestre Toten kommune som også velger leder og nestleder.
Styret representerer stiftelsen utad og styremedlemmene tjenestegjør i fire år og
følger valgperioden.
Vurdering:
Medlemmene skal velges på vanlig måte, det vil si at det skal være avtalevalg så
lenge det ikke er minst ett medlem som krever forholdstallsvalg, jfr kapittel 7 om valg
til folkevalgte organer.
Kravet til lovmessig kjønnsfordeling er gjeldende, jfr kommuneloven § 7-6, 7-7.
Forslag på styremedlemmer og forslag på valg av leder og nestleder fremmes i
kommunestyremøtet.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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Stian Olafsen
19/2166

Arkiv: 025

REDUKSJON AV GODTGJØRELSE FOR POSISJONENS UTVALGSLEDERE OG
FORMANNSKAPSMEDLEMMER
Ordførerens forslag til vedtak:
1. Nivået på godtgjørelse for Arbeiderpartiets utvalgsledere og
formannskapsmedlemmer fastsettes etter ordførers godtgjøring, med virkning
fra 01.06.2020.
2. Innspart beløp til godtgjøring, jfr. pkt 1, overføres til koordinering for
kulturtilbud for eldre.

Fakta:
Posisjonen er enige om å redusere godtgjørelsen for Arbeiderpartiets utvalgsledere
og formannskapsmedlemmer etter ordførers godtgjøring.
Dette fordi enkelt representantene selv mener dette er riktig veg å gå, samt dette vil
bidra til en enda mer meningsfull hverdag på våre institusjoner.
I tider vi nå har lagt bak oss og som vi fortsatt står i ser vi hvor viktig kulturtilbud er for
å bedre folkehelse, skape gode opplevelser og minner.
Dette tilbudet ønsker posisjonen å styrke.
Vurdering:
Saken må avklares i henhold vedtatt forskrift om folkevalgtes godgjøring, jfr.
kommunestyremøte 30. april 2020, sak 31/20.:
§ 3.Ordfører
a. Ordførerens godtgjøring vurderes særskilt og fastsettes av kommunestyret
foran hver valgperiode.
Godtgjøringen justeres årlig i tråd med nasjonal lønnsvekst på KS-område.
Justeringen gjøres den 01.05 hvert år.

Stian Olafsen
ordfører

