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Sakstittel:  KOMMUNESTYRETS MEDLEMSTALL  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar å redusere antall medlemmer i kommunestyret fra 17 til 13 fra 

og med valgperioden 2019-2023 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Andre dokumenter: 

Faktaopplysning: 

 

Denne saken fremmes av den årsak av at dersom det skal gjøres endringer antall medlemmer 

i kommunestyret så må det gjøres i år. Dette er mange år siden dette har vært diskutert i 

kommunen vår.  

 
Når det gjelder antall medlemmer i kommunestyrene så er det kommunestyret som fastsetter 
medlemstallet, men kommuneloven §7 setter noen nedre rammer for antall medlemmer 
 

§ 7.Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning. 

1. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler 

fastsatt i lov. Fylkestingets medlemmer velges av de stemmeberettigede innbyggere i 

fylket etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. 
2. Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner 
med: 
a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 
b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 
c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 
d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 
e. over 100 000 innbyggere, minst 43. 
…….. 
 

3. Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv senest 31. 

desember i nest siste år av valgperioden, med virkning for kommende valgperiode. 

4. Avgjørende for minste lovlige medlemstall er innbyggertallet i kommunen eller 

fylkeskommunen ved nest siste årsskifte før valget. Viser det seg at medlemstallet på 

dette tidspunkt er for lite i forhold til antall innbyggere, uten at det er truffet noe 

vedtak om en utvidelse, økes medlemstallet til lovens minimum ved neste valg. 

 

Lebesby kommune er den av de minste kommunene i Finnmark som har det høyeste antallet 

medlemmer både i kommunestyre og formannskap 

Kommune Medlemmer Kommunestyret Medlemmer Formannskapet 

Lebesby 17 7 

Gamvik 13 5 



Berlevåg 13 5 

Måsøy 15 5 

Loppa 15 5 

Nesseby 13 5 

 

 

De som deltar i politiske verv har krav på godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. Dette 

vedtas av kommune selv i et eget reglement for godtgjørelse til folkevalgte.  

 

Som et eksempel så kan kostnaden reduseres med 167 580 pr år dersom antall 

kommunestyremedlemmer med 4 og medlemmer i formannskapet med 2. 

 

 Møtegodtgj pr 
møte 

Antall møter Tapt arbeid Sum 

FS(-2) 41790.-  (fast) 12 2000.- 107 580 

KS(-4) 1000 5 2000.- 60 000 

 

 

 

Vurdering: 
Lebesby kommune har flere medlemmer i kommunestyre og formannskap enn det sammenliknbare 

kommuner i Finnmark har. Argumentasjonen for dette har nok vært å forsøke å få en bredere 

representasjon fra distriktene kommunen. Det er ikke noen selvfølge at distriktsrepresentasjonen blir 

bedre om vi opprettholder 17 representanter som i dag, mot 13 som forslås.   Det viktigste tiltaket for 

dette skjer gjennom kandidater på valglistene. Partiene/grupperingene har også anledning til å 

kumulere kandidater og på den måten sikre en bred deltagelse, på en bedre måte enn antall 

medlemmer i kommunestyret. 

 

For øvrig så skjer jo valgene etter forholdstallsprinsippet. Antall medlemmer rokker på den måten 

ikke på balansen mellom partiene/listene. 

 

Når det gjelder formannskapsvalg så kan partiene velge medlemmer blant de som er valgt som faste 

medlemmer i kommunestyret, her påhviler det også et ansvar på partiene/listene å sikre kjønnsbalanse 

og representasjon fra distriktene. Størrelsen på formannskapet trenger en ikke vedta på dette 

tidspunktet. Det kan endres når som helst, forutsatt at det er i tråd med kommuneloven. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


