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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksutredning
Jf. §§ 5-6, 7-4, 7-7 og 7-8 i kommuneloven skal kommunestyret velge formannskap blant
kommunestyrets medlemmer. Loven sier at formannskapet skal være på minimum fem (5)
medlemmer.
Kommunestyret behandlet 18.10.2018 sak 71/18 om antall representanter i kommunestyret
og i formannskapet i kommende valgperiode og vedtok følgende: Kommunestyret i Indre
Fosen kommune skal bestå av 37 representanter og formannskapet av 9 representanter i
kommende valgperiode.
Kommunelovens § 7-4 sier at medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg
hvis minst ett medlem krever det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg.

Avtalevalg (kommuneloven § 7-7)
Kommunestyret eller fylkestinget kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer
skal foregå som avtalevalg etter denne paragrafen.
Valget gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og
varamedlemmer. Innstillingen skal inneholde like mange navn som det skal velges
medlemmer, og det skal angis hvilket parti eller hvilken gruppe medlemmene representerer.
Innstillingen kan også inneholde navn på varamedlemmer for hvert parti eller hver gruppe.
Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene fra partiet eller
gruppen. Innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret eller fylkestinget.
Hvis organet skal bestå av minst fire (4) medlemmer, skal hvert kjønn være representert i
organet med minst 40 prosent. Skal organet bestå av tre eller færre medlemmer, skal begge
kjønn være representert i organet. Viser det seg at et valg etter andre ledd vil føre til at
kravene i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal det nødvendige antallet kandidater
fra det underrepresenterte kjønnet settes inn for å oppfylle kravet. Ved valg til folkevalgte
organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og
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ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt
det er mulig.
Når varamedlemmer skal velges, skal framgangsmåten i tredje ledd følges.

Listeforslag ved forholdsvalg (kommunelovens § 7-5)
Forholdsvalg foregår på grunnlag av lister med forslag til kandidater. Listene skal være
innlevert på forhånd. Partier eller grupper som er representert i det velgende organet, kan
bare levere ett listeforslag hver. Antall navn på listen kan være dobbelt så høyt som antall
medlemmer som skal velges. Kandidater fra et parti eller en gruppe kan bare føres opp på
partiets eller gruppens listeforslag eller på en fellesliste som utgår fra flere partier eller
grupper.
Hvis det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn være representert med minst
40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen. Hvis det skal velges to eller
tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Ved valg til folkevalgte organer som
etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av
arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal reglene i dette leddet følges så langt det er mulig.
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller den gruppen
som fremmer forslaget. Den som underskriver forslaget, må være medlem av det velgende
organet.

Valgoppgjør ved forholdsvalg (kommuneloven § 7-6)
Ved valgoppgjøret fordeles organets medlemsplasser på de ulike listene etter hvor mange
stemmesedler hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Hvis flere lister har
samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har fått flest stemmer. Har listene fått
like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det er avgjort hvor mange medlemsplasser en liste vil få, pekes medlemmene fra den
enkelte listen ut i den rekkefølgen de står oppført på det innleverte listeforslaget.
Hvis en liste får minst fire medlemmer i organet, skal hvert kjønn være representert med
minst 40 prosent fra listen. Får listen tre eller færre medlemmer i organet, skal begge kjønn
være representert fra listen. Viser det seg at utpekingen etter andre ledd vil føre til at kravene
i første eller andre punktum ikke blir oppfylt, skal kandidater fra det underrepresenterte
kjønnet rykke opp på listen inntil kravet er oppfylt.
Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av
kommunestyret eller fylkestinget, og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal
reglene i tredje ledd følges så langt det er mulig.
Hver liste skal tildeles varamedlemmer. Så langt det er mulig, skal det være to flere
varamedlemmer enn faste medlemmer. Varamedlemsplassene fordeles i samsvar med
andre og tredje ledd.

