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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 15/237  

 

Antall medlemmer i politiske utvalg 

 

Saksbehandler:  Espen Jaavall Arkiv:  

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 22/15 Formannskapet 16.04.2015 

PS 27/15 Kommunestyret 21.04.2015 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Fra og med kommende valgperiode skal antall medlemmer i politiske utvalg være som føler:  

Formannskapet   7 

Administrasjonsutvalget  7 

Hovedutvalg plan og miljø  7 

Hovedutvalg oppvekst og omsorg  7 

Kontrollutvalget   3 

 

 

Formannskapet  - 16.04.2015 sak 22/15 

 

Behandling: 
Forslag fra Roy Hagen (AP): 

Kontrollutvalget bør bestå av 5 medlemmer 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med endringsforslaget fra  Roy Hagen.  

 

 

Kommunestyret  - 21.04.2015 sak 27/15 

 

Behandling i kommunestyret 21.04.2015: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i kommunestyret 21.04.2015: 

Fra og med kommende valgperiode skal antall medlemmer i politiske utvalg være som føler:  

Formannskapet   7 

Administrasjonsutvalget  7 

Hovedutvalg plan og miljø  7 

Hovedutvalg oppvekst og omsorg  7 

Kontrollutvalget   5 

 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med den økonomiske situasjonen vi er oppe har administrasjonen blitt bedt om å 

fremme en sak angående antall medlemmer i politiske utvalg.  
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Når det gjelder kommunestyret er det slik at eventuelle endringer av antall medlemmer må 

vedtas før utgangen av året før valgåret. Når det gjelder endringer av andre utvalg har 

kommunestyret anledning til å endre på dette jfr. kommunelovens §10:  

§ 10.Faste utvalg. Komiteer. 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette faste utvalg for kommunale og 

fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale 

virksomhet. Slike utvalg skal ha minst tre medlemmer. 

2. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. 

Slike utvalg kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. 

3. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og 

blant medlemmene leder og nestleder. 

4. Utvalget kan gi lederen eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker 

eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller 

fylkestinget har bestemt noe annet. 

5. Kommunestyret og fylkestinget kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker 

og til å utføre særskilte verv. Slik komité kan også tildeles myndighet til å avgjøre enkeltsaker 

som har direkte tilknytning til komiteens oppdrag. 

6. Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste 

utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det organ som har 

fått myndighet til å opprette vedkommende komité. 

 

Den økonomiske konsekvensen av å endre antall medlemmer i tråd med innstillingen vil bli 

minimal for 2015, men årsvirkningen fra og med 2016 vil være ca 130.000,-.  

 

 

Konklusjon: 

Ut fra overstående innstiller rådmannen på at antall politiske representanter reduseres fra og 

med kommende valgperiode.  

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

 

Utskrift:  Rådmann Espen Jaavall, Vidar Kasbo.  


