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SAKSUTVALG FOR POLITISK ORGANISERING MM: FØRSTE DELRAPPORT - ANTALL 
MEDLEMMER I KOMMUNESTYRET OG POLITISK ORGANISERING  
 
 
Vedlegg: 
 Antall medlemmer i kommunestyret og politisk organisering: Første delrapport 

m/vedlegg  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 K-sak 69/17 (møte 28.09.17): Evaluering og vurdering av politisk organisering – 

opprettelse av saksutvalg. 
 K-sak 58/14 (møte 19.06.14): Ny kommunestyreperiode: Politisk styringsstruktur og 

antall representanter i kommunestyret 
 Diverse kommunestyresaker: Avklaring av deler av dagens politiske organisering 
 
Sammendrag: 
Saksutvalget legger fram delt innstilling i spørsmålet om antall kommunestyremedlemmer i 
neste kommunevalgperiode. Flertallet på to innstiller på 21, mens et saksutvalgsmedlem 
mener kommunestyret fortsatt bør bestå av 25 medlemmer.  
 
Saksutvalget foreslår at det opprettes ytterligere et fast utvalg i hht kommunelovens § 10. 
Dette innebærer at det ved siden av kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg, blir to 
faste utvalg, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget. Muligheten til å opprette saksutvalg 
foreslås opprettholdt og foreslås å gjelde både for kommunestyret, formannskapet og de to 
utvalgene. 
 
I samsvar med innspill fra råd for mennesker med funksjonsnedsettelser mm og eldrerådet, 
foreslår saksutvalget å ha ett felles råd. Det foreslås innført ungdommens kommunestyre 
med to samlinger pr år. Saksutvalget foreslår at kommunens avgjørelsesmyndighet etter lov 
om stadnamn blir lagt til plan- og miljøutvalget og at det opprettes et råd på området med 
bred sammensetning.  
 
Saksutvalget foreslår ikke råd for deltidsinnbyggere, men foreslår innført en ordning med to 
dialogmøter pr år der ordfører, en representant fra opposisjonen og rådmannen møter 
lederne i vel-/hytteforeningene. 
 
Saksutvalget foreslår at kommunestyremøtene fra høsten 2018 avvikles på dagtid. Dette 
åpner opp for bruk av noe mer tid til orienteringer og dialog. Dialogmøtene med vel-
/hytteforeningene foreslås også iverksatt senest fra høsten 2018. Endringene for øvrig 
foreslås å tre i kraft fra ny kommunevalgperiode.  
 



Gjennom arbeidet med politisk reglementshefte vil saksutvalget komme tilbake til detaljene 
om antall medlemmer, valg, sammensetning, funksjon, ansvar, hovedoppgaver mm for råd 
og utvalg.    
 
Saksutredning: 
Kommunestyret opprettet i K-sak 69/17 et saksutvalg som fikk følgende oppdrag: 
 
1. Saksutvalget skal evaluere og vurdere om dagens politiske organisering er 

hensiktsmessig og forslå eventuelle alternativer for organisering  
2. Saksutvalget skal foreslå antall medlemmer i kommunestyret i neste valgperiode 
3. Saksutvalget skal evaluere dagens arbeidsdeling mellom kommunestyret og 

administrasjon ved rådmann, herunder innstillingsrett og avgjørelsesmyndighet og forslå 
eventuelle endringer 

4. Saksutvalget skal gjennomgå politisk reglementshefte og forslå eventuelle forbedringer 
5. Saksutvalget skal vurdere delegering fra kommunestyret til faste politiske utvalg og til 

administrasjonssjefen og forslå eventuelle endringer. 
 

Saksutvalget har tre representanter, ordfører Brit K. Lundgård (leder), Marthe Lang-Ree og 
Magnar Bjørke. Marthe Lang-Ree fikk i K-sak 2/18, møte 25.01.18, permisjon fra sine 
politiske verv for perioden 26.01. – 31.07.2018. Steinar Grimsrud ble valgt som nytt fast 
medlem i saksutvalget. 
 

Saksutvalget legger i denne saken fram første delrapport som dekker de to første punktene i 
mandatet. Utvalgets arbeidsmåte, hvilke undersøkelser som er gjennomført, øvrig 
datainnsamling osv framgår av delrapporten.  
 
 
Vurdering: 
Saksutvalget presiserer prinsippet om at kommunale beslutningsorgan skal være 
sammensatt av folkevalgte representanter, mens rådgivende organer kan ha en bredere 
sammensetning. Dette er en naturlig følge av det demokratiske prinsipp og kommunene er 
institusjoner med stor egenverdi som grunnleggende elementer i vårt folkestyre.  
 
For saksutvalgets vurderinger og konklusjoner vises det til delrapporten.  
 
Saksutvalget mener det hadde vært interessant å høste erfaringer med to faste utvalg i hht 
kommunelovens § 10, før oppstart av ny kommunevalgperiode. Saksutvalget har derfor 
vurdert innspillet om en pilot der ordningen med plan- og miljøutvalg og tjenesteutvalg, 
prøves ut fra høsten 2018. Av praktiske årsaker er ikke innspillet fulgt opp. 
 
Når det gjelder antall kommunestyremedlemmer er det et flertall på to som foreslår 21 
medlemmer, mindretallet foreslår 25 som i dag. Det er et enstemmig saksutvalg som står 
bak øvrige forslag til vedtak.  
 
Rådmannens kommentarer til saksutvalgets innstilling: 



Rådmannen registrerer stort engasjement og grundig arbeid som grunnlag for saksutvalgets 
innstilling. Involvering er ivaretatt både gjennom spørreundersøkelsen til kommunestyrets 
og kontrollutvalgets medlemmer og to seminarer i kommunestyret. Det har vært dialog 
med rådene og andre kommuners løsninger er vurdert. 
 
Rådmannen tar saksutvalgets flertallsinnstilling om reduksjon fra 25 til 21 
kommunestyremedlemmer, til etterretning. 
  
Rådmannen tar til etterretning og har forståelse for at saksutvalget ønsker å komme tettere 
på driften av tjenestene. For rådmannen er det vanskelig å se de administrative og 
økonomiske konsekvensene av dette forslaget før saksutvalget har innstilt når det gjelder 
delegering av myndighet. Dersom et stort antall saker som i dag behandles administrativt 
skal utredes for politisk behandling i framtida, vil dette kreve økte administrative ressurser. 
Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med neste delrapport.   
 
Rådmannen registrerer at saksutvalget ikke foreslår pilot med to faste utvalg fra høsten 
2018 og støtter saksutvalgets konklusjon.     
  
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til saksutvalgets forslag til vedtak.  
 
Saksutvalgets forslag til vedtak: 

I. Kommunestyret vedtar at det skal være 21 medlemmer i kommunestyret i valgperioden 
2019 – 2023. 

 
II. Kommunestyret vedtar følgende politiske styringsstruktur utover kommunestyre, 

formannskap og kontrollutvalg, gjeldende fra neste kommunevalgperiode: 
 
1. To faste utvalg i hht kommunelovens § 10: 

i. Plan- og miljøutvalg 
ii. Tjenesteutvalg 

2. Kommunestyret, formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget kan 
opprette saksutvalg 

3. Plan- og miljøutvalget er kommunens beslutningsorgan i hht lov om stadnamn. Det 
opprettes et rådgivende organ for stedsnavn med bred sammensetning. 

4. Felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre  
5. Ungdomsråd 
6. Ungdommens kommunestyre som sammenkalles to ganger pr år 
7. Flerkulturelt råd 
8. Ett partssammensatt utvalg – administrasjonsutvalg med betegnelsen 

«Partssammensatt utvalg». Kommunens representanter er identisk med formannskapet 
med varamedlemmer (formannskapets varamedlemmer).  

9. Formannskapet ivaretar funksjonene som  
i. kommunal klagenemnd (Forvaltningslovens § 28, 2. ledd) 
ii. valgstyre (Valglovens § 4-1) 

10. Formannskapet utvidet med en representant fra det/de partier som ikke er representert 
i formannskapet, ivaretar funksjonen som  

i. Valgnemnd. 



11. Styrer på virksomhetene i hht det lovbestemte dvs samarbeidsutvalg ved barnehagene 
og skolene. 

12. Felles skjønnsnemnd for forpaktning med Gausdal og Lillehammer kommuner. 
 

III. Kommunestyret innfører en ordning med to faste dialogmøter med lederne i vel-
/hytteforeningene pr år. Fra kommunen deltar ordfører, en representant fra 
opposisjonen og rådmannen. 

 
IV. Kommunestyret vedtar at kommunestyrets møter avvikles på dagtid fra høsten 2018 og 

støtter saksutvalgets øvrige tiltak for vitalisering av kommunestyret. 
 

V. Kommunestyret er innforstått med at saksutvalget har forskjøvet avklaring av framtidig 
organisering på eiendomsskatteområdet og spørsmålet om eventuelt permanent 
kommuneplanutvalg, til andre delrapport.   

 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Leder av saksutvalget 
 


