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SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 

Kommunestyret i Iveland vurderer og tar stilling til antall kommunestyremedlemmer og 
antall utvalg for kommunestyreperioden 2023-2027 før 31.12 22 
 

Bakgrunn for saken 

Det er stor variasjon i hvordan norske kommuner har valgt å organisere seg politisk. Det er 
som vedlagt oversikt viser variasjon i antall kommunestyrerepresentanter og antall utvalg 
utover kommunestyre og formannskap.  
 
Det er kommuner som har flere innbyggere enn Iveland som har flere 
kommunestyrerepresentanter enn Iveland kommune og det er kommuner med færre 
innbyggere enn Iveland kommune som har flere kommunestyrerepresentanter enn Iveland 
kommune. 
Det er kommuner som har færre innbyggere enn Iveland som har flere 
kommunestyrerepresentanter enn Iveland kommune og det er kommuner med færre 
innbyggere enn Iveland kommune som har færre kommunestyrerepresentanter enn Iveland 
kommune. 
Det er i denne perioden to utvalg i tillegg til kommunestyret i Iveland, formannskap og 
tjenesteutvalg. 
Levekårsutvalget ble lagt ned etter valget i 2015. 
 



Formelt grunnlag 

Kommuneloven 
§ 5-5.Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning 
 
Kommunestyrets og fylkestingets medlemmer velges etter regler som er fastsatt i lov. 
 
Kommunestyret fastsetter selv medlemstallet sitt. Medlemstallet skal være et oddetall, og det 
skal oppfylle følgende krav til minste antall medlemmer: 
 

a. Kommunestyret skal ha minst 11 medlemmer i kommuner som ikke har over 5 
000 innbyggere. 
 

§ 5-6.Formannskap og fylkesutvalg 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv formannskap og fylkesutvalg med minimum fem 
medlemmer. 
 
Valgloven 
§ 6-2.Antall kandidatnavn på listeforslaget 
 
(2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med 
minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som 
tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et 
tillegg av inntil seks andre navn. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Godtgjørelsen til folkevalgte har to deler, en prosent av ordførers godtgjørelse pluss et beløp 
for deltakelse i møter.  
Dersom antallet representanter reduseres vil kostnaden reduseres dersom dagens beløp 
videreføres  
 
 
Vedlegg:    
1 Kommunestyrerepresentanter (tabell neste side) 

 

Andre dokumenter i saken: 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


