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Vedlegg:  

 Oppsummering av innspill fra kommunestyrets evaluering av eksisterende  
 politisk organisering 30.8.2018 

 Samlet saksfremstilling, evaluering av politisk organisering for perioden  
 2015-2019 – forslag til prosess, behandlet i kommunestyret 30.8.2018, sak  
 51/1 

 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken presenteres konsekvenser av redusert medlemstall i kommunestyret for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023, etter anmodning fra kommunestyret. En reduksjon 
i medlemstall må eventuelt vedtas innen utgangen av 2018. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Dagens organisering 
I inneværende kommunestyreperiode har Gausdal kommune følgende organisering: 
 



  
 
 

 

 
Kommunestyret fattet 21.6.2018 følgende vedtak i sak 44/18: 
Kommunestyret vedtar prosess for evaluering av politisk organisering og vurdering av 
politisk organisering for valgperioden 2019-2023 som fremgår av saken. 
 
Av saken fremgikk følgende for kommunestyrets møte i august 2018: 
Gruppearbeid med evaluering av gjeldende organisering. Kommunestyret får sak til 
behandling der rådmannen eventuelt gis i oppdrag å utrede noen alternativer til politisk 
organisering for perioden 2019-2023. 
 
Kommunestyret evaluerte eksisterende politisk organisering i sitt møte 30.8.2018. 
Rådmannen har oppsummert innspillene som fremkom i evalueringen, og disse er vedlagt 
denne saken. 
 
Kommunestyret behandlet i samme møte sak om politisk organisering, sak 51/18, og fattet i 
den forbindelse følgende vedtak: 
Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede følgende alternativer knyttet til politisk 
organisering for kommunestyreperioden 2019 – 2023: 
 

1. Utrede konsekvenser av å redusere medlemstallet i kommunestyret. Dette må 
innbefatte både representasjon fra partier og mulig organisering. Potensielle 
innsparinger synliggjøres.  

2. Se på forbedringer med utgangspunkt i dagens organisering. Det vil si ta med seg 
innspill fra kommunestyrets evaluering i kommunestyremøtet 30.8.2018. 

3. Vurdere en helt ny og innovativ måte å organisere politisk arbeid på innenfor 
rammene av ny kommunelov. 

 
Ettersom redusert medlemstall må vedtas av kommunestyret innen utgangen av 2018, har 
rådmannen prioritert å utrede punkt 1 i kommunestyrets vedtak. Rådmannen vil legge frem sak 
der øvrige punkter vurderes våren 2019. 
 
 



  
 
 

 

Relevante lovbestemmelser 
Kommunestyrets medlemstall skal være et oddetall, jfr. ny kommunelov § 5-5. For kommuner 
med innbyggertall mellom 5.000 og 10.000, skal kommunestyret ha minst 19 representanter. 
Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. desember i 
nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode.  
Dersom kommunestyret ønsker å vurdere en endring av kommunestyrets medlemstall for 
perioden 2019-2023, må dette følgelig utredes høsten 2018, slik at endelig vedtak kan skje i 
kommunestyret senest i desember 2018. 
 
Kommunestyret velger selv formannskap med minimum fem medlemmer, jfr. ny kommunelov § 
5-6. Medlemmene velges blant medlemmene i kommunestyret. 
 
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne, 
jfr. ny kommunelov § 23-1. Utvalget skal ha minst fem medlemmer og minst ett medlem skal 
velges blant kommunestyrets medlemmer. 
 
I følge ny kommunelov § 5-7 kan kommunestyret selv opprette utvalg for kommunale og 
fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale virksomheten. Utvalg etter denne 
bestemmelsen skal ha minst tre medlemmer. 
 
Fra reglement for arbeidsvilkår for folkevalgte i Gausdal kommune 2015-2019 
§ 4 Fast godtgjørelse  
 Ordførers godtgjørelse settes lik stortingsrepresentantenes godtgjøring, og justeres årlig i tråd 

med Stortingets satser per 1.1.  
 
 Varaordfører, 10 % av ordførers godtgjørelse i tillegg til formannskapsgodtgjørelse.  
 Formannskapsmedlemmer, 4 % av ordførers godtgjørelse.  
 Leder av planutvalget, 6 % av ordførers godtgjørelse.  
 Planutvalgets medlemmer, 2 % av ordførers godtgjørelse.  
 Leder av kontrollutvalget, 4 % av ordførers godtgjørelse.  
 Leder av klagenemnd, 2 % av ordførers godtgjørelse.  
 Leder av tjenestekomité, 4 % av ordførers godtgjørelse.   
 Medlemmer av tjenestekomité, 2 % av ordførers godtgjørelse  
 
§ 6 Møtegodtgjørelse for politiske utvalg  
Følgende satser fastsettes for møtegodtgjøring for politiske utvalg:  
Representanter som er oppnevnt av kommunestyret og formannskapet til å sitte i kommunale 
utvalg, eventuelt som kommunens representant i utvalg hvor det ikke utbetales fast godtgjørelse, 
utbetales følgende møtegodtgjørelse:  
 

 2 promille for vararepresentanter i formannskap og nestleder i utvalg når denne fungerer 
som leder.  



  
 
 

 

 1 promille av ordførers godtgjørelse for medlemmer/møtende varamedlemmer i øvrige 
utvalg (inkluderer også faste kommunestyremedlemmers og møtende varamedlemmers 
deltakelse i kommunestyremøter)  

 
Ordførers godtgjøring er per 1.10.2018 kr 928.600 per år. 
 
 
VURDERING: 
Konsekvenser av redusert medlemstall i kommunestyret 
I henhold til den nye kommuneloven § 5-5, skal kommunestyret ha minimum 19 medlemmer i 
en kommune av Gausdals størrelse. Inneværende periode har Gausdal kommunestyre 23 
medlemmer. Om medlemstallet skal endres, må kommunestyret vedta endringen innen 
utgangen av 2018. 
 
Som følge av kommunestyrets anmodning, har rådmannen sett på mulige konsekvenser av å 
redusere medlemstallet.  
 
 
Representasjon fra partiene 
Rådmannen har tatt utgangspunkt i valgresultatet ved kommunevalget i 2015 og sett på 
konsekvensene dersom medlemstallet hadde vært 19 i inneværende periode.   
Under disse forutsetningene er det rekkefølgen kandidatene er valgt inn i som påvirker 
representasjonen fra de ulike partiene i kommunestyret.  
 
Når det gjelder representasjonen fra de ulike partiene under nevnte forutsetninger, ville en 
reduksjon fra 23 til 19 representanter hatt følgende konsekvenser for kommunestyrets 
sammensetning ved siste kommunevalg: 

 2 representanter mindre fra Ap 
 1 representant mindre fra Sp 
 1 representant mindre fra Felleslista (H/FrP) 

 
Politisk organisering 
Om kommunestyret kommer til at kommunestyrets medlemstall skal reduseres, vil dette 
påvirke den politiske organiseringen for neste periode.  Færre representanter vil innebære 
behov for endring av ett av de følgende forhold eller en kombinasjon av disse: 
 

 en reduksjon av medlemstallet i de ulike politiske organer 
Medlemstallet i de ulike politiske organer inneværende periode, fremgår av modellen 
over. Kommuneloven inneholder bestemmelser knyttet til minimumsantall for ulike 
utvalg, og Gausdal kommune ligger per i dag over disse for alle utvalg, med unntak av 
kontrollutvalget. Det er således mulig å redusere medlemstallet i flere av våre utvalg for 
å tilpasse oss til nytt medlemstall. Hva som er hensiktsmessig medlemstall i 
formannskap og øvrige utvalg anser rådmannen at det er kommunestyret selv som best 
kan vurdere. 

 en reduksjon i antall politiske organer 



  
 
 

 

Flere av utvalgene i Gausdal kommune er ikke lovpålagte. Dette gjelder planutvalg, 
tjenestekomité og klagenemnd. Om planutvalget avvikles, vil deres oppgaveportefølje 
måtte overføres til andre organer, i praksis formannskapet.  Planutvalget er delegert en 
rekke ansvarsområder i gjeldende delegeringsreglement. Utvalget hadde 8 møter i 2017 
og behandlet 87 saker. Per 1.10. har utvalget hatt 7 møter og behandlet 66 saker i 
2018. Avvikles planutvalget, vil det innebære en betydelig større arbeidsbyrde for 
formannskapet dersom delegeringsnivået opprettholdes, og således enten behov for økt 
saksmengde per møte eller økt møtehyppighet. 
 
Tjenestekomiteen ble opprettet i forkant av inneværende periode og erstatter tidligere 
Komité 1 og Komité 2. Av gjeldende reglement for politisk utvalg fremgår blant annet 
følgende kom tjenestekomiteen: 
«Tjenestekomiteen skal primært arbeide med forberedende behandling av saker til 
kommunestyret. Kommunestyret og formannskapet kan gi komiteen utredningsoppdrag.  
I tillegg har komiteen anledning til å følge opp pågående prosesser, blant annet gjennom 
orienteringer fra rådmannen.  
Tjenestekomiteen kan behandle saker som omfatter hele spekteret av kommunens 
tjenestetilbud. Tjenestekomiteen har ansvar for årlige dialogmøter for planområdene, som 
fremgår av dialogprosess for Gausdal kommune. (…)» 
 
Om dette utvalget avvikles, vil det etter rådmannens vurdering ikke innebære 
konsekvenser knyttet til lovpålagte oppgaver for kommunen, men det vil bli 
utfordrende for kommunestyret å få en god og helhetlig oversikt over kommunens 
tjenester. Tjenestekomiteen har inneværende periode vært «eier» av flere planprosesser. 
Videre gjør komiteen en god og viktig jobb med oppfølgingen av de årlige 
dialogmøtene som er en del av kommunens styringssystem. Om systemet skal 
videreføres i sin nåværende form, må eventuelt tjenestekomiteens oppgaveportefølje 
overføres til andre politiske utvalg. 

 at kommunestyrets medlemmer er representanter i flere politiske organer 
Alle våre folkevalgte, med unntak av ordfører, er deltidspolitikere. Det innebærer at de 
folkevalgte utfører sine verv i tillegg til jobb, studier eller andre forpliktelser. Økt 
belastning på den enkelte, ved økt møtehyppighet på dag- og eller kveldstid, kan 
påvirke rekrutteringen til politisk arbeid og den enkeltes mulighet til å stå i vervet 
gjennom hele kommunestyreperioden.  

 at det velges inn representanter til politiske utvalg som ikke er faste medlemmer 
av kommunestyret 
I følge kommuneloven skal formannskapets medlemmer og varamedlemmer, samt minst 
ett medlem av kontrollutvalget, velges blant medlemmene i kommunestyret. Ut over 
dette kan kommunestyret bestemme om representanter i de ulike utvalg skal velges 
blant kommunestyrets medlemmer eller om det åpnes for å velge inn medlemmer 
og/eller varamedlemmer som ikke er folkevalgte.  
 
Inneværende periode er alle planutvalgets faste medlemmer valgt blant kommunestyrets 
medlemmer. Tre av kontrollutvalgets og ett av klagenemndas medlemmer valgt blant 
kommunestyrets medlemmer. Øvrige medlemmer av disse utvalgene er ikke 



  
 
 

 

folkevalgte. Om antall representanter i kommunestyret reduseres og de øvrige 
overnevnte faktorer forblir uendret, er det et alternativ å velge inn flere representanter 
utenfra der kommuneloven tillater det.  
 
Fordelen med en slik løsning er at medlemstall i eksisterende organer kan opprettholdes 
om det er ønskelig, uten at det innebærer en merbelastning for kommunestyrets 
medlemmer. Ulemper vil være at utvalgets medlemmer har ulik kunnskap om 
kommunens rammer og tjenester og derigjennom ulike forutsetninger for å fatte 
beslutninger og ta helhetsperspektivet.  Det vil også bli en mindre tydelig sammenheng 
mellom utvalgenes arbeid og kommunestyrets arbeid.  

 
Godtgjøring 
De folkevalgte mottar godtgjøring for deltakelse i politiske møter. For kommunestyremøter 
utbetales godtgjøring per møte. En reduksjon i medlemstall innebærer således reduserte 
kostnader knyttet til møtegodtgjøring.  
 
Så langt i inneværende periode har det vært avholdt 11-12 ordinære kommunestyremøter per 
år. Godtgjøring per kommunestyremøte utgjør 1 promille av ordførers godtgjøring for den 
enkelte representant. Per 1.10.2018 utgjør dette kr 928,60. Ordførers godtgjøring justeres 
årlig, i tråd med stortingsrepresentantenes godtgjøring. Dersom gjeldende sats for 
møtegodtgjøring for 2018 legges til grunn, utgjør årlig kostnad per representant i 
størrelsesorden kr 10.000 – 11.000, avhengig av antall møter per år. En reduksjon i 
kommunestyrets medlemstall til 19 representanter innebærer således en potensiell innsparing på 
kr 160.000 – 176.000 for fireårsperioden knyttet til deltakelse i kommunestyremøter. 
 
Gausdal kommune praktiserer også denne perioden gjennomgående representasjon. Det vil si 
at kommunestyrets medlemmer også er medlemmer av andre faste politiske råd og utvalg. 
Godtgjøring for disse kommer i tillegg til møtegodtgjørelse for kommunestyremøter. 
For noen utvalg betales fast godtgjøring per år, uavhengig av møtehyppighet. Her varierer 
godtgjøringens størrelse ut fra utvalgets ansvar og oppgaver. For andre råd og utvalg betales 
en godtgjøring per møte, og her vil møtehyppighet påvirke utgifter knyttet til godtgjøring.  
 
Ettersom politisk organisering for neste periode ikke er bestemt, er det ikke mulig for 
rådmannen å forutse hvilke utvalg en eventuell reduksjon i medlemstall vil påvirke.  
For å vise potensielle besparelser knyttet til møtegodtgjøring, vil rådmannen ta utgangspunkt i 
formannskapet og tjenestekomiteen/planutvalget. Godtgjøringssatser for 2018 er til grunn for 
beregningene.  
 
Fast godtgjøring for formannskapets medlemmer er 4 % av ordførers godtgjøring. For et 
medlem av formannskapet vil årlig kostand knyttet til møtegodtgjøring utgjøre ca kr 37.000.  
 
Fast møtegodtgjøring for tjenestekomiteens/planutvalgets medlemmer er 2 % av ordførers 
godtgjøring. Dette utgjør per år ca kr 18.500 per representant. Om kun tjenestekomiteen og 
planutvalget berøres av reduksjonen, vil den totale årlige besparelsen kunne beløpe seg til i 



  
 
 

 

størrelsesorden kr 74.000. I tillegg kommer redusert godtgjøring i forbindelse med 
kommunestyremøter, som nevnt over, med ca kr 40.000 per år.  
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen har i denne saken svart opp kommunestyrets bestilling om å utrede konsekvenser 
av redusert medlemstall i kommunestyret. 
  
Dersom det er ønskelig å redusere kommunestyrets medlemstall for neste 
kommunestyreperiode, må det fattes vedtak om dette innen utgangen av 2018.  
 
Saken legges frem uten innstilling, men rådmannen tillater seg å foreslå ordlyd i to alternative 
vedtak: 

A. Kommunestyrets medlemstall reduseres til 19 representanter for 
kommunestyreperioden 2019-2023. 

B. Kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 representanter for 
kommunestyreperioden 2019-2023. 

 
Rådmannen vil legge frem sak i løpet av våren 2019 der følgende punkter i kommunestyrets 
vedtak av 20.8.2018 svares opp:  

2. Se på forbedringer med utgangspunkt i dagens organisering. Det vil si ta med seg 
innspill fra kommunestyrets evaluering i kommunestyremøtet 30.8.2018. 

3. Vurdere en helt ny og innovativ måte å organisere politisk arbeid på innenfor 
rammene av ny kommunelov. 

 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 
      innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Formannskapet behandlet saken den 16.10.2018 sak 65/18 
 
Behandling: 
Jan Erik Kristiansen, Ap, satte fram dette forslaget:  
 
«Kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 representanter for kommunestyreperioden 
2019-2023.» 
 
Votering: Enstemmig tiltrådt.  
 
 
 



  
 
 

 

Innstilling: 
Kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 representanter for kommunestyreperioden 
2019-2023. 
 
 
Kommunestyret behandlet saken den 25.10.2018 sak 63/18 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyrets medlemstall videreføres med 23 representanter for kommunestyreperioden 
2019-2023. 
 
 
 
 
 


