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REGLEMENT FORPOLITISKE FORHANDLINGER- FOLKEVALGTE
ORGANER I ØKSNES KOMMUNE
I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 2018-06-nr.83, § 5-13skal
folkevalgte organer ha et reglement som fastsetterorganetsvirkeområdeog eventuelle
vedtaksmyndighet.

Kommunestyret fastsetter selv i egetreglement for hvordan vedtaksmyndighetog
innstillingsrett skal delegeres. Dette jfr. § 5-14i kommuneloven. Øksnes kommunestyre har i
K-sak 144/19 vedtatt overordnet Delegeringsreglement om ergjeldende for videre intern
delegering inntil annet er vedtatt av kommunestyretselv.

Dette reglementet er et felles reglement gjeldende for de folkevalgte organene i Øksnes

• Øksnes kommunestyre
• Øksnes Formannskap
• Hovedutvalg:

o  Skole, barnehage, kultur og integrering
o  Helse, sosial og omsorg
o  Teknisk

Kommunestyret erkommunens øverste myndighetsorgan med det overordnede ansvar for
hele kommunens virksomhet, jf. kommunelovens § 5-3. ;

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av lov.

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer,
ordføreren elleradministrasjonssjefen innenfor rammene av denne loven eller annen lov.

Kommunestyret kan delegere myndigheten til åtreffe vedtak, både lovpålagte og ikke
prinsipielle saker, så langt lovgivningen åpner for det, jfr.§5-4 1. og 2. ledd.

1 Generelle regler og retningslinjer

1.1 Folkevalgte organers arbeidsform
For saksbehandlingen i folkevalgte organer gjelder Kommunelovens kap. 11.
Saksbehandling i folkevalgte organer. Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe
vedtak i møter, jfr. § 11-2

Folkevalgte organ bestemmer selv arbeidsformen i sine møter ved alminnelig flertall. Vedtak
om dette gjøres i forbindelse med at møtet settes.

Folkevalgte organer fatter kun vedtak i møter som er lovlig satt.

Møter i folkevalgte organ avholdes som hovedregel i møterom på Øksnes rådhus.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-13
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-14
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-4
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-2
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1.2 Forberedelser av saker for folkevalgte organ
Ordfører eller Utvalgsledere, i det videre omtalt som  møteleder, har ansvaret for at de saker
som legges fram for folkevalgte organ er forberedt på forsvarlig måte, og i samsvar med de
regler som er gitt i lov, kommunestyrereglement eller andre bindende bestemmelser.

Administrasjonen skal påse at saker som legges frem med forslag til vedtak er forsvarlig
utredet og i tråd med prinsippene om fullført saksbehandling (Jfr. Kommunelovens § 13-1)

Saker som behandles i Kommunestyret skal som hovedregel legges fram med  innstilling  fra
enten kontrollutvalg, formannskap eller ett av hovedutvalgene. En sak skal som hovedregel
ikke behandles i mer enn en underinstans før behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid direkte til kommunestyret. I saker
som skal oversendes til kommunestyret, skal administrasjonssjefen gis anledning til å uttale
seg før kontrollutvalget behandler saken, jfr. Kommuneloven § 23-5

1.3 Innkalling til møte og dokumentutlegg
Folkevalgte organ holder til vanlig møte på bestemt ukedag, på dagtid, og i samsvar med
vedtatt møteplan for hvert kalenderår og ellers ihht § 1 1-2 når ;

• organet selv bestemmer det
• Ordfører eller leder av hovedutvalg finner det påkrevet
• 1 /3 av Kommunestyrets/Formannskap eller hovedutvalgenes medlemmer krever det

Møteleder setter opp forslag til saksliste og kaller inn til møte ved skriftlig innkalling i henhold
til møteplan. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles, og
skal så fremst ikke spesielle forhold forhindrer det inneholde saksdokumenter med vedlegg
eller digital lenke til disse. Innkallingen skal være medlemmene i hende senest 6 virkedager
før møtet skal holdes.

Møteleder, i samarbeid med politisk sekretariat, sørger for at innkalling til møtet blir
kunngjort, seinest 5 virkedager før møtet, og at saksdokumentene blir lagt ut til offentlig
ettersyn i samsvar med kommunelovens §11 -3

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, samt forslag til dagsorden
og saksliste til møtet.

Møteleder, i samarbeid med Administrasjonssjef og politisk sekretariat, sørger for at
innkallingen sendes det folkevalgte organets medlemmer, vararepresentanter og
Kontrollutvalgets medlemmer samtidig med innkallingen til kommunestyremøtet

Innkallingen publiseres i digital møteportal for medlemmene av det folkevalgte organet og
varamedlemmer. Andre som etter lov eller andre bestemmelser skal underrettes om møtet
underrettes særskilt.

Saker eller dokumenter som skal unntas fra offentligheten etter Lov om offentlighet i
forvaltningen eller annen lov, kan leses i møteportalen og i henhold til vedtatt reglement for
folkevalgtes innsynsrett. Gjelder også for saker som Ordfører eller Utvalgslededer finner er
av slik art at de ikke bør bli kjent for andre enn organets medlemmer.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A723-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
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1.3.1 Innbyggernes medvirkning
Administrasjonen skal i saker hvor det er relevant, legge til rette for at innbyggerne i en så
tidlig fase som mulig skal kunne medvirke aktivt. Dette ansvaret framgår av kommuneloven §
1-1 og av bl.a. plan- og bygningslovens kapittel 5.

Formannskapet, utvalgene og administrasjonssjef må sørge for at Eldrerådet, Rådet for
personer med funksjonsnedsettelse og Ungdomsrådet gis muligheten til å medvirke, jf.
Kommuneloven § 5-12

1.4 Dagsorden og saksliste
Det fremgår av innkalling og dagsorden/saksliste hvilke saker som skal behandles av
folkevalgt organet. Det er 3 ulike sakstyper som står på sakskartet, merket slik:

V – vedtakssaker: Folkevalgt organ sluttbehandler eller innstillerpå vedtak til
overordnet organ som er forsvarlig utredet og saksbehandlet for
å treffe vedtak, jfr § 13-1 tredje ledd i kommuneloven

O – orienteringssaker: Informasjon til folkevalgte fra Ordfører/ Utvalgsleder,
administrasjonen og eksterne aktører invitert av Ordfører/
Utvalgsleder. O-saker krever ikkefullført saksbehandling fra
administrasjonens side. Det gis heller ikke anledning til debatt
eller mulighet for å fremme forslag for votering.

R – referatsaker: Det gis anledning til at innholdet refereres for de folkevalgte

De ulike sakstypene settes opp i nummerrekkefølge for kalenderåret.

1.5 Dokumentinnsyn – offentlighet og meroffentlighet
Etter lov om innsyn i dokument i offentlig virksomhet(offentlighetsloven), skal saklisten og
alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet i medhold av lov, være tilgjengelig for innsyn
for allmennheten, jfr § 2 i offentlighetsloven

Dokumenter og opplysninger som er underlagt taushetsplikt i medhold av lov eller forskrift
gitt i medhold av lov, er unntatt fra innsyn.

Kommunens skal i så stor grad som mulig praktisere ”meroffentlighet” ut over lovens
minimumsbestemmelser, så fremst dette ikke er i strid med lov eller forskrifter gitt i medhold
av lov. Innkallingen med sakslisten og alle sakens dokumenter samt møteprotokoll legges ut
til allment innsyn på kommunens hjemmeside.

Medlemmer av folkevalgte organ kan be om informasjon og saksopplysninger til
administrasjonssjefen i den utstrekning de trenger det for å skjøtte sine verv, i henhold til §
11-13 første, andre og tredje ledd i kommuneloven

Henvendelse om dette rettes primært til Administrasjonssjefen, og fortrinnsvis i forkant av
møtet.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A71-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A71-1
file://OK-WEBSAK-APP/AcosShare_Oksnes$/Fillager/Brukere/OEK_jarle.meloy/2021003688/Kapittel%205.%20Medvirkning%20i%20planleggingen
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-12
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/%C2%A73
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-13
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-13
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Dersom nye dokumenter foreligger etter at innkalling er sendt, avgjør Ordfører/ Utvalgsleder
om dokumentet inneholder slike opplysninger at dokumentet må ettersendes, utdeles i møtet
eller om saken foreslås trukket fra saksliste ved møtets begynnelse.

2 Møteplikt - forfall og innkalling varamedlemmer § 8-1
De som er valgt som medlem i folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre
det foreligger gyldig forfall. Lovlig forfallsgrunn er sykdom – selv eller nærmeste familie, viktig
arbeid, særlig lang reisetid/-lengde eller andre tyngende grunner.

Kan et medlem, eller et innkalt varamedlem, ikke møte i organet på grunn av lovlig forfall,
skal vedkommende uten opphold melde dette til servicetorget, samt opplyse om
forfallsgrunn, slik at varamedlem kan innkalles Medlemmene skal melde fra om forhold fram i
tid /eks. ferie) som vil kunne innebære forfall.

Tilsvarende gjelder når man er kjent med at noen må fratre som ugild i sak som skal
behandles i møtet. Jfr. reglene i Forvaltningslovens kap. II og særreglene i Kommunelovens
§ 11-10

Må noen annen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, søker hun/han
straks om permisjon.

Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen og den hvis plass hun/han har inntatt, eller
et varamedlem som i nummerorden står foran hun/ham deretter innfinner seg, tar hun/han
del i møtet inntil den sak er ferdigbehandlet som var påbegynt da vedkommende innfant seg.

2.1 Rettigheter i møtet for andre enn folkevalgt organers medlemmer
Administrasjonssjefen har møte og talerett i folkevalgte organ, jfr. Kommunelovens § 13-1.
Administrasjonssjefen kan være representert ved en av sine underordnede. Andre kan ta del
når særskilt lovbestemmelse gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter
vedkommende lov gir dem.

Administrasjonssjefen med sin administrasjon tar del i møtet når Ordføreren eller folkevalgt
organ inviterer dem inn. Disse kan gi opplysninger og utredninger, men har for øvrig ikke
anledning til å ta del i forhandlingene.

En representant fra Eldrerådet, en representant fra Rådet for funksjonsnedsettelse, inntil 2
representanter fra ungdomsrådet og en representant for Kirkelig Fellesråd har talerett i
folkevalgt organ i saker som direkte angår disse.

Møtesekretær deltar i møtet og utfører sine oppgaver i samsvar med folkevalgte organ sine
bestemmelser.

2.2 Møteledelse - åpne og stengte dører – taushetsplikt
Ordfører/utvalgsleder leder møtet. Varaordfører/utvalgets nestleder leder møtet hvis
ordfører/utvalgslederhar forfall, eller når han/hun tegner seg på talerlisten under
behandlingen av en sak.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
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Dersom Ordføreren og varaordføreren/utvalgsleder og nestleder begge har forfall, velges en
særskilt møteleder ved flertallsvalg jfr.§ 11-2 i kommuneloven.

Folkevalgte organs møter holdes for åpne dører jfr. § 11-5 i kommuneloven. Dersom det
holdes felles gruppemøter eller tilsvarende for alle deltakende parti der det formelle vedtaket
fattes i åpent møte, skal felles gruppemøter og tilsvarende også holdes for åpne dører.

Folkevalgte organ kan gjøre vedtak om å lukke møtet dersom vilkårene i kommunelovens §
11-5 andre og tredje ledd er oppfylt og ihht offentleglovens bestemmelser. Hjemmel for å
lukke møtet skal påføres saken.

Personalsaker behandles alltid for lukkede dører.

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter organets medlemmer og de
kommunale tjenestemenn som måtte være til stede så langt annet ikke blir vedtatt, å bevare
taushet om forhandlingene og om vedtaket som gjøres.

Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bestemt eller inntil de hensyn til Kommunen eller
andre som har bevirket vedtaket om forhandling for lukkede dører, er falt bort.

Er også andre til stede under forhandlingene om slik sak, krever møtelederen taushetsløfte
av disse.

2.2.1 Åpning av møtet
På det tidspunkt møtet er berammet, foretas navneopprop over medlemmer samt eventuelle
møtende varamedlemmer.

Er det lovmessig minste antall til stede, minimum halvparten av medlemmene til organet til
stede, erklærer møteleder møtet som lovlig satt, jfr. Kommunelovens § 11-9.

Fra dette tidspunktet og til møtets slutt kan ikke noen medlemmer eller varamedlemmer som
har tatt sete i møtet forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til
møtelederen.

Medlemmer og innkalte varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til
møtelederen. De tar sete fra og med påfølgende sak dersom et møtende varamedlem har
tatt sete.

2.2.2 Ugildhet - inhabilitet
Forvaltningslovens kap. II § 6, §7, §8, §9 , §10 og Kommunelovens § 11-10 kommer til
anvendelse når vedtak om inhabilitet treffes.

Medlem av organet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før
spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta
ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Når en
representant melder inn spørsmål om habilitet i god tid før møtet, skal det angis tentativt
tidspunkt for når aktuell (e) sak(er) forventes å tas opp til politiske forhandlinger. Dette for at
vararepresentant kan være tilgjengelig.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-9
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A76
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A77
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A78
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A79
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A710
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-10
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Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres
uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han
forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse etter bestemmelsene i § 8
første ledd.

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan
ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller etannet medlems habilitet, med mindre
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende
medlemmer delta., i samsvar med Forvaltningslovens § 8, andre ledd.

Ved vedtak om habilitet skal det vises til hjemmel.

2.3 Gjennomføring av møte

2.3.1 Rekkefølgen for behandling av sakene i folkevalgt organ
Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noens forfall, behandles dette først.
Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen og i den orden de er nevnt der.

Interpellasjoner og grunngitte spørsmål presenteres innledningsvis i møtet, og behandles
normalt til slutt i møtet.

Møteleder redegjør for den enkelte sak så langt det er nødvendig, og nevner spesielt
dokumenter som er kommet til etter at innstilling er gitt i saken.

Møteleder gjengir den innstilling til vedtak eller forslag til uttalelse som Administrasjonssjefen
eller underliggende folkevalgte organer har gitt.

I saker der det er oppnevnt saksordfører, skal saksordfører gis anledning til å redegjøre for
saken og lese opp den innstilling, tilråding eller framlegg som er utarbeidet og som
kommunestyret skal ta stilling til.

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming,
eller kommunestyret vedtar å utsette behandlingen av den.

Vedrørende behov for taletid, avgrensning og avslutning av ordskifte under politiske
forhandlinger, se pkt. 3.3 i kommunestyret i dette reglement.

Folkevalgte organ kan beslutte å ta pause underveis i behandlingen av en sak, for at
gruppemøter og lignende kan gjennomføres.

2.3.2 Saker som ikke er på sakslisten - utsettelse sak som står på saksliste
En sak som ikke er nevnt i innkallingen til et folkevalgt organ, kan ikke tas opp til
realitetsbehandling og avgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen motsetter
seg dette i møtet, jfr. § 11-3 4.ledd. Organet selv kan i slikt tilfelle bestemme at foreslått sak
oversendes administrasjonen, Formannskap eller hovedutvalg for avklaring eller bestemme
at saken skal opp i et senere møte. Dette gjennom alminnelig flertall.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3


Reglement for politiske forhandlinger i Øksnes kommune vedtatt 01.02.2022 10

Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandling av en sak på
den utsendte saksliste, jfr § 11-33.ledd

2.3.3 Spørsmål og interpellasjoner
Kommuneloven åpner for spørsmål (§ 11-2) i politiske møter. Dette er uvarslede spørsmål til
Ordfører/ Utvalgslederi møtet om en sak som ikke står på sakslistaog som kan tas opp I
forbindelse med behandling av "Dagsorden". Spørsmål skal tas som punkt på dagsorden.
Spørsmål skal protokolleres og eventuelt hvordan saken følges opp.

Møteleder kan overlate til andre å besvare spørsmålet.

Møtelederbesvarer spørsmål som kan avklares innenfor ramme av det pågående møtet,
eventuelt avklarer om svar kan gis i førstkommende møte i organet.

Representanter oppfordres til å melde spørsmål i forkant av møtet til Ordfører/ Utvalgsleder
eller Administrasjonssjef. Denne typen spørsmål skal ikke danne grunnlag for undersøkelser,
oppfølging eller utredninger. Debatt tillates ikke, og det kan ikke fremmes forslag til vedtak i
forbindelse med denne type spørsmål i møtet.

For  grunngitte spørsmål og  interpellasjoner vises det til pkt. 3.5 og 3.6i dette reglementet.

2.4 Møtelederens redegjørelse for saken. Talerens rekkefølge
Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått på innkallingen. Møteledergjengir
det forslag eller den uttalelse som innstillingsorganet måtte ha gitt. Møteleder informerer
også om på mulig dissens innen den forsamlingen som har gitt tilrådingen. Er det kommet
inn dokumenter etter at tilrådingen var lagt fram, skal møteleder informere om dette.
Møtelederutreder saken så langt han/hun finner det påkrevd.

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om
det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem.

2.4.1 Når medlemmer tar del i ordskiftet
Talerne skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. De skal holde seg nøye til
den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at dette blir
gjort.

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller
ikke er det lov å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare vedkommende,
om nødvendig to ganger. Retter han/hun seg enda ikke etter reglementet, kan møteleder ta
ordet fra vedkommende eller ved avstemming la forsamlingen avgjøre om han/hun skal
stenges ute for resten av møtet.

Det er adgang til replikk. Replikk gis straks etter en talers innlegg og før neste taler på
talerlista. Den som ønsker replikk, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg.
Ordføreren skal påse at replikken er korte og et direkte tilsvar på talerens innlegg.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-2
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En representant som ønsker ordet til dagsorden eller forretningsorden, rekker en hånd i
været og sier ”Til dagsorden” eller ”Til forretningsorden”. Denne representanten får ordet
utenom den oppsatte talerlista.

2.4.2 Møtelederens stilling under ordskiftet
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de
bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette på misforståelser fra talerens side.

Vil møtelederen utenfor den utredning som er nevnt ta del i ordskiftet med mer enn ganske
korte innlegg, skal han overlate ledelsen av forhandlingene til en annen.

Ordfører og varaordfører sitter begge ved dirigentbordet. I praksis vil varaordfører lede
forhandlingene når ordføreren har ordet

2.4.3 Orden i salen og bygningen
Møtelederen skal sørge for å holde god orden i møtesalen og bygningen ellers. Han/hun
skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne
(publikum) ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig
opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen vise vedkommende tilhører
ut.

Digital kommunikasjon eller annen kommunikasjon med andre skal ikke forstyrre de politiske
forhandlingene. Det pålegger den enkelte representant å overholde dette.

I kommunestyresalen skal det ikke distribueres opprop, fremmes agitasjon eller
meningsytringer.

2.4.4 Forslag
Forslag kan ikke settes fram i møtet av andre enn det folkevalgte organets medlemmer med
mindre særlig lovbestemmelse gir også andre rett til å sette fram forslag.

Forslag skal som hovedregel leveres inn skriftlig til møtelederen.

Forslag kan fremmes muntlig når forslaget omhandler:

Et alternativt navn på en som skal velges eller ansettes
Om utsettelse av en sak
Om saken skal oversendes formannskapet, annet kommunalt organ eller rådmann til
fornyet vurdering
Det Ikke skal fattes vedtak i saken

Skriftlig forslag skal underskrives av forslagsstilleren, dersom det ikke leveres i møteportalen.
Møteleder refererer forslaget til forsamlingen før det foretas votering i saken.

Det kan ikke settes fram forslag etter at det er satt strek for debatten.
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2.4.5 Saken tas opp til avstemning
Når ordskiftet er ferdig og dette er godkjent av forsamlingen, sier møteleder fra om at saken
tas opp til avstemming. Fra dette tidspunkt til saken er avgjort ved avstemming, skal det ikke
være mer ordskifte om saken eller settes fram noe nytt forslag til vedtak. Heller ikke er det i
dette tidsrom anledning til å ta noen annen sak opp til behandling.

Medlemmer har anledning til å be om, og få ordet til voteringsorden i saken.

Bare de medlemmer som er til stede i saken i det øyeblikk saken tas opp til avstemming, har
rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemmingen er ferdig og plikter å stemme.

Er saken delt opp eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag
om rekkefølgen av stemmegivningen. I den utstrekning forslagsstiller eller andre
medlemmer ønsker det, vil de også kunne forlange særskilt votering over hvert enkelt
spørsmål slik at man unngår at to eller flere forslag som hver for seg har støtte av et flertall
av medlemmene, blir forkastet fordi det bare er et mindretall som vil stemme for begge
forslagene. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at talerne holder seg
bare til avstemmingsspørsmålet.

2.4.6 Vedtaksførhet og avstemminger
For å være vedtaksfør, må minst halvparten av det folkevalgte organets medlemmer være til
stede under forhandlingene og når vedtak treffes, Jfr. Kommunelovens § 11-9 første ledd. I
alle saker med unntak av saker som gjelder valg, er møteleders stemme avgjørende hvis
stemmetallet for og imot forslaget er likt.

Ved stemmegivning i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan vises det til § 11-9 fjerde
ledd vedrørende detaljer når det kommer til avstemming.

2.4.7 Prøveavstemning
For å forenkle avstemmingen, kan folkevalgt organ bestemme at det foretas
prøveavstemning slik at forslag som opplagt ikke får flertall kan tas ut av den videre
avstemmingsprosess.

Er den tilråding eller det forslag det skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør
det i alminnelighet stemmes over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt over den
hele tilråding eller det hele forslag.

2.4.8 Stemmemåten
Vedtak fattes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis jfr. § 11-9

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er møteleders stemme avgjørende.

Det er ikke anledning til skriftlig stemmegivning i offentlige organ som hovedregel, med
unntak av der loven åpner for eller forutsetter skriftlighet. (Kilde: Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet, tolkningsuttalelse av 07.10.2019 – 19/4561 Id KDR)

Avstemningen gjennomføres på en av disse måter:

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-9
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-9


Reglement for politiske forhandlinger i Øksnes kommune vedtatt 01.02.2022 13

2.4.8.1 Stilltiende godkjenning
Avstemningen gjennomføres ved at møtelederreferer forslaget og gir klart uttrykk for at
forslaget er vedtatt dersom det ikke er gitt uttrykk for at noen er uenige i dette.

Forslaget er vedtatt når ordfører/utvalgslederbekrefter dette.

2.4.8.2 Votering ved stemmetegn
Votering gjennomføres ved at møtelederoppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til
å reise seg eller rekke opp hånden.

Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes det kontravotering ved
at de som stemmer for forslaget, reiserseg eller rekker opp hånden.

2.4.8.3 Votering ved navneopprop
Ved navneopprop, med ja eller nei som svar, når møtelederen roper opp navnene på dem
som møter. Det skal trekkes om hvor man på organets navneliste skal starte ved
navneopprop.

Et medlem som møtelederen oppnevner til det, kontrollerer stemmegivningen ved merking
på medlemsfortegnelsen.
Navneopprop brukes når møtelederen bestemmer det eller et medlem krever det og dette
kravet får tilslutning av minst 1/5 av forsamlingen, og når møtelederen eller 1/5 av
forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter punkt b foran (med etterfølgende
kontraprøve) ikke med sikkerhet kan fastslås. Stemmegivning over om navneopprop skal
brukes, skjer –uten forutgående ordskifte –på den måte som er nevnt foran.

2.5 Protokollføring av forhandlingene - møtets slutt
Kommunestyret fører møteprotokoll fra sine møter og behandlingen av saker.

Møteprotokollen skal inneholde opplysninger om:

Td og sted for møtet
Møtende medlemmer (faste medlemmer, samt varamedlemmer)
Fraværende medlemmer
Møtende fra administrasjonen
Sakens innhold i drøftingssaker og/eller orienteringssaker
Møteleder
Dokumenter utdelt i møtet
Sak og tidspunkt hvor det har vært fraværende og tiltredende møtedeltakere under
møtet, protokollføres dette slik at en av boka sammenholdt med
medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.
Under hver sak protokolleres de forslag som blir satt fram, i den rekkefølgen de
fremmes, bortsett fra forslag som vedkommer sakensrealitet som ikke blir gjort til
gjenstand for stemmegivning. Navn på forslagsstiller protokolleres
Avstemningsmåten protokolleres
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Vedtak i sakene. I saker der det blir stemt over flere forslag, skrives vedtaket ut i sin
helhet

For øvrig protokolleres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtektene
gjøres etter rett framgangsmåte. Sakene protokolleres i rekkefølge for kalenderåret.

Dersom ikke annet blir bestemt, blir det protokollførte ikke lest opp. Protokollen underskrives
av møtelederen og to andre valgte medlemmer.

Etter møtet tas utskrift av protokollen, som oppbevares i arkiveti tråd med gjeldende arkivlov
og kommunes eget reglement for arkiv. Protokollen gjøres i tillegg tilgengelig for
offentligheten.

2.5.1 Mindretallsanke

Et mindretall bestående av minimum 2 av Hovedutvalgets eller Formannskapets
medlemmer kan anke et vedtak til kommunestyret hvis de mener at vedtaket strider mot
tidligere vedtak eller prinsipielle standpunkt i kommunestyret, og når særlov ikke forhindrer
det. Krav om anke må framsettes før møtets slutt og protokolleres.

Kommunestyret skal selv ta stilling til spørsmålet om gyldighet av mindretallsanken

2.5.2 Anmodning om ny behandling av avgjort sak
Formannskapet – eller annet fast politisk organ (utvalg) kan, når det gjelder saker som disse
forbereder direkte til Kommunestyret – avslå anmodning om å ta opp til ny behandling sak
som lovlig er avgjort av samme kommunestyre. Grunnlaget for opptak av allerede avgjort
sak til ny behandling, kan bygge på tre forhold:

a) Det må være tilkommet nye opplysninger i saken som er så betydelige at utfallet av
saken hadde blitt annerledes om disse hadde vært kjent på avgjørelsestidspunktet.

b) Ordføreren bestemmer at saken skal opp til ny behandling.
c) Minst en tredjedel av Kommunestyret anmoder om at saken skal opp til ny

behandling.

2.6 Fjernmøter og digital gjennomføring av møter
Kommunestyret kan selv beslutte at folkevalgte organer skal ha adgang til å holde møter
som fjernmøter, jf § 11-7. Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men
at de via tekniske løsninger likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Alle øvrige
krav som gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.

Lukkede møter kan ikke holdes som fjernmøter.

Møter i folkevalgte organ strømmes (videooverføring på internett) som hovedregel via
kommunen sine tilgjengelige digitale plattformer, som ledd i å legge til rette for innbyggerne
sin involvering og innsynsrett.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-7
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2.7 Godtgjørelse folkevalgte organer
Møtende medlemmer i folkevalgte organ godtgjøres etter Øksnes kommunes forskrift for
folkevalgtes godtgjøring.

2.8 Taushetsplikt
Medlemmer og varamedlemmer i folkevalgte organer underskriver på en taushetserklæring
som gir dem taushetsplikt om opplysninger som de kan få kjennskap til i kraft av sine verv.

2.9 Fritak fra verv
Medlemmer avet kommunalt folkevalgt organ som melder registreringspliktig flytting ut av
kommunen er ikke lenger valgbar og fritas fra sine verv. Vedkommende må gi melding til
kommunen om dette.

Utover flytting kan fritak bare gis hvis medlemmet ikke kan ivareta vervet uten at det fører til
vesentlig ulempe for han eller henne. Fritaksgrunn kan være arbeidsforhold, helseforhold
eller andre velferdsgrunner som gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle pliktene som følger med
vervet. Søknaden må være så konkret begrunnet at det er mulig å vurdere den opp mot
kommunelovens bestemmelser.

Se også kommuneloven § 8-2om rett til fri fra arbeid på grunn av møteplikten.

En søknad om fritak kan gjelde for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden.

Kommunestyret behandler selv søknader om fritak utover 6 måneder for medlemmer i
kommunestyret og representanter i organer valgt av kommunestyret. Øvrige søknader om
fritak behandles av det organ som har oppnevnt den folkevalgte.

Ordfører gis myndighet til å innvilge møtefritak for inntil 6 måneder.

Dersom et medlem av kommunestyret innvilges møtefritak for en periode, rykker 1.
varamedlem fra samme parti inn i kommunestyret og inn i de råd og utvalg vedkommende er
medlem av. Er det gitt møtefritak for 2 eller flere fra samme parti rykker 2. varamedlem inn
osv. Administrasjonssjefen gisfullmakt til å formalisere at varamedlem møter i utvalget i slike
tilfeller. (Jf. kommuneloven § 7-10, 2. ledd.).

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-10
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3 Kommunestyret
Dette kapitteletomhandlerde særlige forhold for kommunestyret, som ikke er omtalt i den
generelle delen, kapittel 2, i dette reglementet.

3.1 Kommunestyrets sammensetning
Kommunestyrets medlemmer velges etter regler som er fastsatt i lov, jfr.§ 5.5.
Øksnes kommunestyre fastsetter selv medlemstallet sitt slik i henhold til bestemmelser i §
5.5
Øksnes kommunestyre består av21 faste representanter+ vararepresentanter.

3.2 Kommunestyret arbeid
Kommunestyret skal være hovedarena for den politiske debatt i kommunen.
Visjoner, overordnede målsettinger, verdivalg og prioriteringer skal prege oppgaver, arbeid
og debatt i kommunestyret.

Kommunestyret skal sette den politiske dagsorden, være initiativtaker og premissleverandør
for viktige saker og prosesser.

Gjennom sluttbehandling av kommunens økonomiplan og årsbudsjett gir kommunestyret
sine prioriteringer og retningsvalg for ønsket utvikling i kommunen. For kommunestyrets
behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetninger henvises det
ytterligere til § 14-4i kommuneloven.

3.3 Taletid, avgrensning og avslutting av ordskiftet
For møter i  kommunestyret skal enhver taler benytte talerstolen. Folkevalgte som holder
innlegg har anledning til å ta i bruk digitale presentasjoner, tegninger, tabeller, illustrasjoner
m.m i sine innlegg.

Både før ordskiftet i en sak er begynt, og under ordskiftet, kan det folkevalgte organet med
alminnelig flertall vedta at taletiden skal begrenses til et bestemt antall minutter for hvert
innlegg.

Med alminnelig flertall kan det også gjøres unntak fra dette for leder for hver politisk
partigruppe i forsamlingen og for dem som for anledningen er valgt som saksordfører for
flere grupper i forsamlingen, når ordfører har fått melding om slikt valg før ordskiftet
begynner.

Når møteleder mener at saken er ferdig drøftet, skal han meddele organet dette, og gi
medlemmer anledning til å tegnes seg på talelisten før strek settes under siste tales innlegg.

Forslaget ansees bifalt ved stilltiende godkjenning fra forsamlingen.

Er organet av en annen oppfatning, kan de med vanlig flertall vedta å fortsette
forhandlingene i saken.

Hvis møteleder finner en sak utdebattert mens der fremdeles er inntegnet talere, kan
han/hun foreslå begrensning av debatten. Dette skjer ved forslag om at de senere
inntegnede talere bare tilstås begrenset taletid.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-5
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-4
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Ingen taler bør i regelen ha ordet mer enn 2 ganger under den alminnelige debatt. Når
organet har vedtatt satt strek etter de inntegnede talere, er det normalt ikke anledning til
replikkordskiftet.

Hvert parti bør etterstrebe å ha en talskvinne/mann for hver sak.

Ved budsjettbehandling, får gruppelederne inntil 15 minutter til sin disposisjon til sitt
hovedinnlegg, de følgende talerne får inntil 5 minutter.

3.4 Møteformer
Øksnes kommunestyre ønsker å legge til rette for gode medvirknings- og innspillsarenaer
både for organet selv og gjennom direkte kontakt med innbyggerne. Dette som del av
organets egen arbeidsform i løpet av en kommunestyreperiode.

3.4.1 Arbeidsmøter
I  arbeidsmøter er kommunestyrets virksomhet knyttet til initiativ, behandling og iverksetting
av politiske prosesser.
Målsettingen om et mer aktivt kommunestyre som ligger i forkant av utviklingen, oppnås ved
blant annet bruk av alternative møte- og arbeidsformer i innledende faser av større og viktige
saker.

I  arbeidsmøter kan det politiske arbeidet veksle mellom drøftinger, arbeid i plenum og i
partigrupper, eller blandede politiske grupper.

Arbeidsmøter i kommunestyret avsluttes med at ordfører oppsummerer resultatet av møtet
og får tilslutning av et flertall for sin oppsummering, og forslag til den videre behandling av
saken eller temaet.
Oppsummeringen leveres skriftlig, og føres inn i kommunestyrets protokoll.

Det skal fremgå av innkallingen til kommunestyret når arbeidsmøter skal gjennomføres.

3.4.2 Temamøter i kommunestyret
Temadebatter tillates etter nærmere regler i de ordinære kommunestyremøtene. Behovet for
tid må vurderes, slik at møtene kan settes tidligere enn det klokkeslett som publiseres, eller
utenom fastsatt tid.

Ethvert medlem av Kommunestyret (Formannskapet inkludert) kan foreslå
temamøter overfor Formannskapet.

Formannskapet avgjør ved alminnelig flertall hvilket tema en skal behandle.
Administrasjonen eller de nemnder/utvalg Formannskapet pålegger det, legger fram en
melding (faktaopplysninger o.l.). Dette kan framlegges bare muntlig, eller både skriftlig og
muntlig.
For å bistå med gjennomføringen av møtet, kan det inviteres foredragsholdere, sakkyndige
eller andre ressurspersoner som kan bidra med fagkunnskap eller erfaring om det aktuelle
temaet.
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Emne for aktuelt tema skal påføres sakslista før møtet.

3.4.3 Høringer
I arbeidet med saker som berører alle, eller grupper av innbyggere, kan det gjennomføres
høringer for å framskaffe kunnskap og registrere meninger og oppfatninger om sentrale
spørsmål og problemstillinger som et fagområde, tjeneste-saksområde eller en politisk sak
reiser.

Høringer kan våre åpne for alle, eller begrenset til nærmere bestemte grupper, lag og
organisasjoner eller andre personer som kommunestyret ønsker å høre.

3.4.4 Åpne arbeidsmøter
Åpne arbeidsmøter har som formål å framskaffe grunnlag for å vurdere politiske initiativ,
oppstart av utviklingsprosesser eller gi grunnlag for å ta opp saker til administrativ eller
politisk behandling.

Åpne arbeidsmøter kan arrangeres sentralt, eller som grendemøter hvor
kommunestyretinviterer interesserte innbyggere eller sakkyndige til ”idedugnader”,
evalueringsmøter, gjensidig informasjonsformidling eller lignende.

3.4.5 Komiteer
Som et ledd i det politiske utviklingsarbeidetelleri sin saksforberedelse, kan
kommunestyretopprette særskilte komiteer etter forslag fra ordfører eller medlemmer av
kommunestyret.

Komiteene skal gis konkrete mandat og tidsbegrensede oppgaver, og skal levere sin tilråding
eller innstilling til kommunestyret.
Når oppgaven er fullført, anses komiteen å være avviklet hvis ikke kommunestyret
bestemmer noe annet.

Komiteen skal ha minimum 3 medlemmer. Der det er saksfelt som naturlig hører inn under
de tre politiske hovedutvalgene, skal leder/nestleder fra de respektive hovedutvalg tiltre
komiteen.

Medlemmene skal dog fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer/vara. Andre
personer med særlig forutsetninger, interesser, kompetanse eller bakgrunn kan velges, der
tema eller saksområde gjør dette ønskelig. Flertallet av medlemmene skal alltid komme fra
kommunestyret. Saksordfører skal komme fra kommunestyret
Oppgaven som komitémedlem børgå på omgang mellom kommunestyrets medlemmer, slik
at alle over tid får anledning til å delta i komitéarbeid.
Komiteen har krav på nødvendig faglig bistand, sekretærtjenester og kostnadsramme for å
utføre sitt oppdrag.
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3.4.5.1 Saksordfører i komiteer
Ordfører og medlemmer av kommunestyret har forslagsrett til hvem som bør være
saksordfører. Oppgaven som komiteleder bør fortrinnsvis legges ledere av hovedutvalg der
saken naturlig hører inn under ansvaret til hovedutvalgene. Hvis ikke, skal både komiteleder
og saksordfører være et av medlemmene i komiteen fra kommunestyret.
Saksordfører har følgende hovedoppgaver:

Lede den politiske prosess og det politiske arbeidet i den aktuelle sak eller
utviklingsprosjekt
Ha ansvar for at framdriftsplan og tidsfrister følges
Utforme forslag til innstilling til vedtak i kommunestyret
Gi orientering eller redegjørelse for saken eller prosessen og framdriften av den når

o kommunestyret har bestemt dette som ledd i saksbehandlingen, eller vedtar å
be om en slik redegjørelse underveis i prosessen

Presentere saken og begrunne innstillingen i forbindelse med kommunestyrets
behandling av komiteens innstilling eller tilråding

Saksordfører tar straks etter oppnevningen kontakt med administrasjonssjefen for å
klargjøre omfang, innhold og form på den faglige bistand til komiteens arbeid.

3.5 Grunngitte spørsmål
«Grunngitte spørsmål» er forespørsler som gjelder konkrete forhold og skal fremmes skriftlig
av en representant overfor ordføreren senest 4 virkedager før kommunestyre holder møte.

Representantens spørsmål og svar utdeles i møtet. Representanten får ordet til fremførelse
av sitt spørsmål og svareren ordet til svar. Spørreren får anledning til et tilleggsspørsmål og
svareren til et tilleggssvar. Spørsmål og svar protokolleres.

3.6 Interpellasjoner
Interpellasjoner er henvendelser som gjelder prinsipielle spørsmål og skal fremmes skriftlig
av en representant ovenfor ordfører senest 4 virkedager før kommunestyret holder møte.
Dersom interpellanten har et ønske om at interpellasjonen skal føre til et vedtak krever dette
behandling etter kommunelovens § 11-3 femte ledd. Normalpraksis for forslag som ønskes
fremmes i forbindelse med en interpellasjon skal som hovedregel vedtas oversendt til en
annen kommunal instans for utredning og videre behandling, eller til ordføreren for nærmere
vurdering. Forslag i sammenheng med interpellasjoner skal behandles etter §11 -3 kan ikke
avgjøres i møtet hvis ordfører eller 1/3 av de møtende motsetter seg det. Kilde

En interpellasjon fremmes skriftlig av en representant overfor ordføreren senest 4 virkedager
før kommunestyret holder møte. I tvilstilfeller avgjør ordføreren etter samråd med
interpellanten om formen skal være grunngitt spørsmål eller interpellasjon.

Interpellasjonen og ordførerens svar deles ut til gruppelederne før møtestart. Interpellant og
svarer får ordet to ganger hver, de øvrige talerne kan få ordet en gang hver.
Behandlingstiden på interpellasjonen i møtet settes til totalt 30 minutter.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nar-et-sporsmal-bare-skal-vare-et-sporsmal-om-interpellasjoner-i-kommunene/id2834727/
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3.7 Innbyggerforslag
Kommunestyret selv plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet,
dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen står bak forslaget. Dette
i tråd med gjeldende bestemmelser i kapittel 12, kommuneloven § 12-1.

3.8 Lovlighetskontroll
Kapittel 27 i kommuneloven omhandler spørsmål om lovlighetskontroll. Tre eller flere av
Kommunestyrets medlemmer kan kreve at vedtak som er truffet av folkevalgt organ eller av
administrasjonen til kontroll av avgjørelsens lovlighet, jfr § 27-1. Krav om lovlighetskontroll
framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen, jfr. samme lovparagraf.

For øvrige detaljer om hva som kan kontrolleres og innholdet i lovlighetskontrollen vises det
til § 27-2 og § 27-3 for detaljer og presiseringer.

3.9 Oppfølging av politiske vedtak
Kommunestyret skal gjennom årsrapport og tertialrapportering få forelagt en oppdatert
oversikt over gjennomføring og oppfølgingen av tidligere politiske vedtak.

Oversikten skal vise når og hvordan vedtaket er gjennomført, og så langt mulig angi videre
oppfølging og behandling av saken.

Dersom et vedtak ikke er gjennomført, skal grunnen til dette angis spesielt, og det skal
redegjøres for hvilke tiltak som skal iverksettes for å gjennomføre vedtaket snarest mulig.

Dersom vedtakets form og innhold, eller etterfølgende begivenheter gjør gjennomføringen
umulig eller vesentlig vanskeligere enn antatt, skal dette spesielt angis og forslag til løsning

3.9 Vedtak om reglementet
Kommunestyret vedtar reglement for folkevalgte organ med flertall av de avgitte stemmer, jfr.
Kommuneloven § 11-9

Kommunestyret skal behandle reglementet tidlig i hver valgperiode slik at det nye
kommunestyret og øvrige folkevalgte organ får innsikt i reglementet og sentrale
bestemmelser som regulererfolkevalgte organers arbeid.

Administrasjonssjefen avstemmer øvrige reglement i forhold til det enhver tid vedtatte
kommunestyrereglementog overordnet delegeringsreglement

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A712-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A727-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A727-2
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A727-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-9
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4 Formannskapet
Dette kapittelet omfatter særlige forhold for Formannskapet, som ikke er omtalt i den
generelle delen i kapittel 2 eller kapittel 3.

4.1 Formål og formell forankring
Formannskapet er opprettet i samsvar med kommuneloven. Når ikke annet er bestemt i
medhold av lov, gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og andre lover for kommunens
virksomhet.

4.2 Valg og antall medlemmer
Formannskapet velges etter reglene i kommuneloven § 5-6, jfr også valglovens
bestemmelser.

Formannskapet består av 7 medlemmer og minst like mange varamedlemmer valgt blant
kommunestyrets medlemmer. Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens §
7-10.

Ordfører er leder og varaordfører er nestleder.

4.3 Formannskapets oppgaver
Formannskapet er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til
kommuneloven § 5-6 og § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak, med de begrensningene som
følger av lov, budsjettreglement og eventuelt andre reglement, delegering til
administrasjonssjefen og andre vedtak.

Formannskapet og/eller ordfører kan beslutte at saker som formannskapet selv har
avgjørelsesmyndighet i, likevel skal fremlegges for kommunestyret til avgjørelse.
Formannskapet kan treffe vedtak etter kommunelovens § 11-8 (hastesaker). Melding om slikt
vedtak forelegges rett organ til orientering.

Formannskapet er plan- og økonomiutvalg, og har det folkevalgte ansvaret for å koordinere
utviklingsrettede oppgaver. Formannskapet er kommunens klageorgan.

Øksnes formannskap er delegert myndighet som valgstyre, treffe vedtak i hastesaker og
gjennomføre nødvendige suppleringsvalg av varamedlemmer til faste nemder og utvalg i
kommunestyreperioden.

Det vises videre til gjeldende overordnet delegeringsreglement vedrørende delegert
myndighet og oppgaver til Formannskapet.

4.4 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
Administrasjonssjefens forslag til kommunens handlingsplan (årsbudsjett og økonomiplanen)
legges ut til offentlig høring minimum 14 dager før Formannskapets behandling og innstilling
til Kommunestyret vedrørende årsbudsjett og økonomiplan.

Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som
foreligger, skal ha vært offentliggjort minst 14 dager før kommunestyret behandler den,
jfr. § 14-3 i kommuneloven.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-6
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-10
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-6
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-3
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-8
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A714-3
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5 Hovedutvalg

5.1 Valg og sammensetning
Hovedutvalg opprettes i medhold av kommuneloven § 5-7 om utvalg.

Øksnes kommunestyre har etablert 3 hovedutvalg, med delegert myndighet innen sitt
saksfelt, presisertgjennom overordnet delegeringsreglement:

• Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur

• Hovedutvalg for helse, sosial ogomsorg

• Hovedutvalg for teknisk

Hovedutvalgene består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt av kommunestyret
for den kommunale valgperiode.

Valgbare til hovedutvalgene er i følge koml. § 7-2 personer hvor:

a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyrevalget.
b) Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på tidspunktet

for det aktuelle valget.
c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg.

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for
valgbarhet og stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg.
Det vises til koml. § 7-3om hvem som er utelukket fra valg.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

En representant for de ansatte i kommunen har møte- og talerett i utvalget når det
behandler saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte,
jf. kommuneloven § 13- 4.

5.2 Arbeidsområder- generelt

Hovedutvalgene har beslutningsmyndighet innenfor sitt fagfelt, og i tråd med vedtatt
overordnetdelegeringsreglement. Utvalgene skal innstille til kommunestyret der utvalget ikke
har myndighet til å fatte vedtak.

Utvalgene skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Øksnes kommune, og arbeide
for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av
utvalgsgrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til
kommunens innbyggere.

Arealplaner og sektorplaner som gis status som kommune(del)planer skal først
behandles i respektive utvalg, som vedtar innstilling til Formannskapet.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#shareModal
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83/KAPITTEL_2-1#shareModal
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-4
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Rene temaplaner behandles kun i respektive utvalg, med unntak av planer som er å regne
som av mer overordnet og prinsipiell karakter ut over sektorutvalgets arbeidsområde, eller
stilles krav til, av overordnede sektormyndigheter, skal forankres i kommunestyret.

Kommunestyret fastlegger hvilke underutvalg som kan/skal ligge under utvalget.
Utvalget kan selv, i saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde og er avgrenset i
tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsutvalg jf. koml. § 5-7, og fastlegge
mandat for disse.

Ved vedtak/innstilling av økonomisk betydning skal det vises til dekningsmåte og
budsjettpost.

Det vises for øvrig til overordnet Delegeringsreglement pkt 4

5.3 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur
Utvalget har som arbeidsområde de prinsipielle undervisnings-, flyktninge-, barnehage-
og kulturspørsmål som kommunen skal behandle. Unntatt er de oppgaver som iht. lov,
forskrift, reglement eller avtale er lagt til kommunestyre, formannskap, partssammensatt
utvalg eller kontrollutvalg.

Se også overordnetDelegeringsreglement for Øksnes kommune kap. 4

5.4 Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
Utvalget har som arbeidsområde de prinsipielle helse-, sosial- og
omsorgsspørsmål som kommunen skal behandle. Unntatt er oppgaver som iht.
lov, forskrift, reglement eller avtale er lagt til kommunestyre, formannskap,
partssammensatt utvalg eller kontrollutvalg.

Se også overordnet Delegeringsreglement for Øksnes kommune kap. 4.

5.5 Hovedutvalg for teknisk
Utvalget har som arbeidsområde de prinsipielle spørsmål knyttet til relevante saker og
lovverk som kommunen skal behandle. Unntatt er oppgaver som iht. lov, forskrift, reglement
eller avtale er lagt til kommunestyre, formannskap, partssammensatt utvalg eller
kontrollutvalg.

Utvalget er kommunens utvalg for plan og byggesaker etter plan og bygningslovens § 3-3
2. ledd og innstiller til kommunestyret etter delegering.

Utvalget har fått delegert funksjon som kommunens trafikksikkerhetsutvalg.

Når utvalget behandler plansaker tiltrer representant med tale- og forslagsrett som iht.
loven skal ivareta barn og unges spesielle interesser i planleggingen jf. plan og
bygningslovens § 3-3 3. ledd.

Se også overordnet Delegeringsreglement for Øksnes kommune kap. 4 samt
Delegeringsreglement etter plan- og bygningsloven for Øksnes kommune.

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A73-3
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A73-3
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5.6 Utvalgenes vedtaksmyndighet

Utvalg fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold
av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret, jf overordnet Delegeringsreglement for
Øksnes kommune kap. 4, punktene 4.2 og 4.3.

Utvalgene kan avgjøre søknader om permisjon og fritak for medlemmer av
arbeidsutvalg som utvalget selv har opprettet.

5.7 Utvalgenes uttalerett

Utvalg har uttalerett i følgende saker:
a) Saker om etablering av lokale og regionale samarbeidstiltak
b) Saker om endringer i delegert myndighet til utvalget
c) Viktigeplansaker.
d) Saker som har eller kan ha betydning for utvalgetsfagområde.

Hovedutvalg for teknisk kan gi høringsuttalelser på arealdelplaner og
arealplan til kommunestyret.

5.8 Utvalgenes innstillingsrett
Administrasjonssjefen, eller den han/hun gir slik myndighet, gir anbefaling til
vedtak/innstilling i saker som legges fram for politisk behandling i utvalg.

Ordfører gis generell myndighet til å fremme saker til politisk behandling.

Innenfor sitt ansvarsområde gir hovedutvalgene innstilling til kommunestyret dersom organet
ikke selv har avgjørelsesmyndighet.

5.9 Andre bestemmelser
Ordfører har møte- og tale- og forslagsrett i utvalgets møter, jfr. § 6-1 i kommuneloven.
Administrasjonssjefen har møte og talerett i utvalget, jfr. § 13-1 5 ledd i kommuneloven.
Møte- og talerett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter.

For eventuell behandling av hastesaker vises til koml. § 11-8, blant annet 4. ledd om
skriftlig saksbehandling.

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A76-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-8
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6.0 Gyldighet og endring
Dette reglementervedtattavØksneskommunestyre i sak 005/22 med virkning fra
01.02.2022Endring avdettereglementkan kun foretasavkommunestyret. Revisjonerskal
påføresforsiden. Detvisesforøvrig til pkt.3.9 i reglementet vedrørende rullering/revisjon av
dokumentet.
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