Trøgstad kommune

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato: 01.06.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid:
18:00

Forfall meldes til telefon 69681600 .
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste
Saksnr

Tittel

43/17

Ny storkommune - Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad - fastsetting av antall
representanter til det nye kommunestyret

Saksframlegg

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Anne Teig

FE - 030,
HIST - ESA
14/611

15/1150

Ny storkommune - Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad fastsetting av antall representanter til det nye kommunestyret
Saksnr
43/17

Utvalg

Type

Dato

Kommunestyret

PS

01.06.2017

Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune anbefaler at kommunestyret for ny storkommune (sammenslått av kommunene
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad) skal bestå av 45 representanter.

Bakgrunn og saksopplysninger:
Med bakgrunn i nylig fattede vedtak om kommunesammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg,
Hobøl, Spydeberg og Trøgstad, skal Fylkesmannen snarest mulig innkalle til et felles drøftingsmøte
med kommunestyrene i sammenslåingskommunene, jfr. inndelingslovens §25.
Som en av sakene i dette møtet skal det foretas en drøfting om antall representanter i det nye
kommunestyret, jfr. Inndelingsloven §25 b.
Fylkesmannen i Østfold har innkalt kommunestyrene til felles drøftingsmøte 12.juni 2017. Denne
saken fremmes derfor til behandling i det enkelte kommunestyre/bystyre i forkant av fellesmøtet.
I Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for etablering av nye kommuner og
fylkeskommuner, fremgår det at det ikke er regler for maksimumsstørrelse på antall medlemmer i et
kommunestyre. Imidlertid finnes det regler for minimumsstørrelse. Dette er regulert i
bestemmelsene i Kommuneloven §7, og er beregnet ut fra innbyggertallet kommunen.
Den nye kommunen vil få omlag 45.000 innbyggere. I følge lovteksten skal kommunestyret ha et
ulike medlemstall, og bestå av minst 27 medlemmer i en kommune med slik størrelse,
Kommuneloven §7.2 c. Det nye kommunestyret skal velges høsten 2019, og vil tre i funksjon fra
01.01.2020.
Eksempler kommunestyrestørrelser i andre sammenslåingsprosesser:
· Nye Sandefjord kommune har ca 61.000 innbyggere og har vedtatt 57 representanter
· Nye Moss kommune har ca. 48.000 innbyggere og har foreslått 49 representanter i sin
intensjonsavtale
· Nye Ålesund kommune har ca. 65.000 innbyggere og har foreslått 65 medlemmer til sine
2

kommunestyrer. (Ålesund har i dag 47.000 innbyggere og 49 representanter)
Rådmannens vurdering:
I dag er det totalt 133 kommunestyrerepresentanter i våre 5 sammenslåingskommuner. For å få et
nytt funksjonelt kommunestyre synes det naturlig å redusere antallet betydelig. Samtidig bør det
tilstrebes tilstrekkelig bred representasjon slik at innbyggerne opplever at den nye kommunen
ivaretar og sikrer et levende lokaldemokrati.
Eksemplene fra ovenstående sammenslåingsprosesser viser at det er ca. 1 kommunestyrerepresentant per 1000 innbygger.
Med dette som utgangspunkt anbefaler rådmannen at kommunestyret i den nye kommunen (45.000
innbyggere) bør bestå av 45 representanter. Rådmannens forslag er utarbeidet med bakgrunn i
signaler gitt av ordførerne til saken gjennom forberedende møter.
Kilder:
Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)
§ 25.Felles kommunestyre- eller fylkestingsmøte
Når det er gjort vedtak om samanslåing av to eller fleire kommunar eller deling av kommunar som
nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, skal Fylkesmannen snarast mogleg kalle saman til eit felles møte
med dei aktuelle kommunestyra. Ved samanslåing eller deling av kommunar som nemnt i § 3 andre
ledd bokstav b, kallar departementet saman kommunestyra dersom kommunane ligg i ulike fylke.
Ved samanslåing eller deling av fylke som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, kallar departementet
saman fylkestinga. Departementet kan gjere unntak frå kravet om slikt felles møte. På slike
fellesmøte skal følgjande saker drøftast:
a)
b)
c)
d)
e)

forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket
talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget
kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i denne lova
val av revisor for verksemda i fellesnemnda
oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av samanslåinga

Veileder: Etablering av nye kommuner og fylkeskommuner - formelle rammer og
erfaringer fra tidligere sammenslåinger (kommunal- og moderniseringsdepartementet,
revidert utgave april 2017)

3.2.3 Antallet medlemmer i det nye kommunestyret/fylkestinget (b)
Minste lovlige antall medlemmer i kommunestyrer/fylkesting er knyttet til innbyggertallet. I
kommuner med under 5000 innbyggere, må det minst være 11 medlemmer i kommunestyret. I fylker
med under 150 000 innbyggere må det minst være 19 medlemmer i fylkestingene. Det er ingen regler
for maksimumsstørrelsen på kommunestyrene/fylkestingene. Se Kommuneloven § 7.

Lov om kommuner og fylkeskommuner:
§ 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:
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a.
b.
c.
d.
e.

ikke over 5 000 innbyggere, minst 11
over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19
over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27
over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35
over 100 000 innbyggere, minst 43
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