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Kommunestyret

Tilleggsnotat - Valg av representanter til utvalg og styrer

Levekårsutvalget har vært det organet som har foretatt valg av

-klientutvalg
-arbeidsutvalg
-samarbeidsutvalg til skolene og barnehagene
-medlemmer til representantskapet for Bergsfjord samfunnshus

Rådmannen er av den formening at slike valg skal gjøres av kommunestyret selv.

Loven stiller ikke lengre krav om opprettelse av klientutvalg og arbeidsutvalg. Klientutvalget har vært
hjemlet i sosialtjenesteloven, denne loven opphører fra 1.1.2012.
For ordens skyld bør eventuelt opphør av klient - og arbeidsutvalget anføres i
kommunestyrets vedtak.

Samarbeidsutvalg
Alle skolene og barnehagene skal ha et samarbeidsutvalg med 2 representanter for personalet, elever,
foreldre, andre tilsatte og kommunen. Rektor/styrer er en av kommunens representanter. Utvalget skal
bli forelagt, og har rett til å uttale seg i alle saker som er av viktighet for skolens/barnehagens innhold,
virksomhet og forholdene til foreldrene. Det skal velges 1 representant med vara til :

Høgtun skole
Nuvsvåg skole
Bergsfjord oppvekstsenter
Sandlandskole
Øksfjord barnehage

Styret for Bergsfjord samfunnshus

Det skal velges 5 medlemmer til representantskapet for Bergsfjord samfunnshus.

Med hilsen

Solbjørg Irene Jensen
Konsulent
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