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REVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Reglement for folkevalgte organers virksomhet vedtas i tråd med vedlagt utkast. 

  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Utkast til revidert reglement for folkevalgte organers virksomhet 

Sammendrag: 
I denne saken fremmer kommunedirektøren forslag om revisjon av reglement for folke- 
valgte organers virksomhet.  
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret ga i sak 108/19, behandlet 28.11.2019, fullmakt til kommunedirektøren til å 
innarbeide nødvendige endringer i reglement for folkevalgte organers virksomhet for å sikre 
samsvar med gjeldende lovverk, endret administrativ og politisk organisering, samt endret 
oppgavefordeling og arbeidsform for utvalgene. I herværende sak foreslås i tillegg en 
endring i møtetidspunkt for kommunestyret. Dette er en endring som går ut over den 
fullmakten som er gitt, og kommunedirektøren mener derfor det er riktig å legge forslag til 
revidert reglement fram for kommunestyret. Kommunedirektøren mener videre at det vil 
være hensiktsmessig med en politisk behandling også av de øvrige endringer som foreslås.  
 
 
 
Fakta: 
Gjeldende Reglement for folkevalgte organers virksomhet ble vedtatt av kommunestyret 
24.9.2015 i sak 66/15, med redaksjonelle endringer datert 10.10.2019.  



 
Nedenfor gjennomgås de viktigste endringene som foreslås. Mindre, redaksjonelle, endringer 
blir ikke kommentert. 
 
§ 1-4 Adgang for andre til å delta i møtene 
Det inntas et avsnitt om møte- og talerett for representanter for de ansatte i folkevalgte 
organer når de behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som 
arbeidsgiver.  
 
§ 2-1 Beramming av møter 
Det foreslås en endring vedrørende møtetidspunkt for kommunestyret som innebærer at 
hovedregelen blir at kommunestyremøtene avholdes på dagtid, i tidsrommet 09.00-13.00.  
Leddsetning om gruppemøter i forkant av formannskapsmøtene foreslås strøket.  
 
§ 2-2 Møteinnkalling og sakskart 
Nest siste avsnitt, om møteleders ansvar for sakene som legges fram for organet, foreslås 
strøket. 
 
§ 3-6 Forslag 
Første avsnitt foreslås endret, slik at forslag som fremmes i behandlingen av en sak, skal 
fremmes muntlig og oversendes elektronisk til møteleder, kommunedirektør og 
møtesekretær.  
 
§ 3-8 Sendenemnder 
Overskrift endres til «Organisasjoner og grupper» og avsnittet skrives om.  
 
§ 4-1 Folkevalgtes innsynsrett 
Bestemmelsen skrives om i henhold til bestemmelser i ny kommunelov. 
 
 
Reglementets del 2 (særlige retningslinjer for de ulike organene): 
 
Kommunestyret 
Kun mindre, redaksjonelle, endringer. 
 
Formannskapet 
Det foreslås en opprydding i opplistingen av arbeids- og ansvarsområder.  
 
Fordeling av ansvarsområder mellom utvalgene (nytt kapittel) 
Vedtatt fordeling av ansvarsområder mellom utvalgene (jf. sak 108/19, kommunestyret 
28.11.2019) foreslås tatt inn i reglementet. 
 
Planutvalget 
Opplisting av ansvarsområder foreslås slettet, da dette nå framkommer av oversiktstabellen 
(se forrige punkt). 
 
Utvalg for helse og velferd, utvalg for oppvekst utdanning og kultur og utvalg for klima, 
miljø og samfunnsutvikling 
Innholdet endres i tråd med sak 108/19, kommunestyret 28.11.2019, slik at det nå 
framkommer i hvilke sakstyper utvalgene har vedtaksmyndighet og når utvalgene kan 



innstille direkte til kommunestyret. I tillegg er det gjort noen redaksjonelle endringer, som 
flytting av tekst. 
 
Reglement for kontrollutvalget 
Ingen endringer foreslås. 
 
Vurdering: 
Under vurderes de foreslåtte endringene i reglement for folkevalgte organers virksomhet. 
Redaksjonelle endringer og endringer som er en ren oppfølging av vedtak i kommunestyret 
kommenteres ikke.   
 
§ 1-4 Adgang for andre til å delta i møtene 
Avsnittet som foreslås tatt inn fastslår møte- og taleretten representanter for de ansatte har i 
folkevalgte organer når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og 
kommunen som arbeidsgiver, jf. kommuneloven 13-4. Når det gjelder praktiseringen av 
denne retten, skal dette konkretiseres etter samtaler med kommunens hovedtillitsvalgte (se 
sak 127/19, kommunestyret 12.12.2019).  
 
§ 2-1 Beramming av møter 
Det foreslås en endring av møtetidspunkt for kommunestyret som innebærer at hovedregelen 
blir at møtene avholdes på dagtid, i tidsrommet 09.00-13.00.  
 
Kommunestyremøtene har tidligere som hovedregel vært avviklet på kveldstid, med unntak 
av møter med særlig omfattende saksliste. Dette har særlig vært tilfelle for møtene i juni og 
desember, som da har vært avviklet på dagtid. 
 
Det foreslås nå at hovedregelen blir at kommunestyrene avvikles på dagtid, slik praksis er for 
møtene i kommunens øvrige, folkevalgte organer. Endringen vil innebære noe økte 
kostnader til refusjon av tapt arbeidsfortjeneste for kommunestyremedlemmer. Det er lagt 
inn en økning i budsjettet som tar høyde for dette.  
 
§ 2-2 Møteinnkalling og sakskart 
I gjeldende reglement står det at «Møtelederen har ansvaret for at de saker som legges fram 
for organet, er forberedt på en forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, 
reglementer og andre bindende bestemmelser gir». Etter kommunedirektørens vurdering er 
denne formuleringen riktigere som en beskrivelse av kommunedirektørens ansvar enn av 
møteleders ansvar. Avsnittet foreslås derfor strøket fra reglementet. Kommunedirektørens 
ansvar for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, 
fremgår direkte av kommuneloven § 13-1, tredje ledd.  
 
§ 3-6 Forslag 
I gjeldende reglement framgår det at forslag skal fremmes muntlig, samt skriftlig til 
møteleder. Det foreslås nå at forslagene skal oversendes elektronisk til møteleder, 
kommunedirektør og møtesekretær. Dette vil bidra til mer effektiv møteavvikling, mer 
oversiktlig voteringsorden og produksjon av protokoll fra møtene.  
 
§ 3-8 Sendenemnder 
Det foreslås å endre overskriften fra «sendenemnder» til «utsendinger fra organisasjoner og 
grupper», for å gjøre det mer forståelig hva dette handler om. Det foreslås også en justering 
av ordlyden i avsnittet.  



 
§ 4-1 Folkevalgtes innsynsrett 
Reglene for innsynsrett er endret i ny kommunelov, og kommunedirektøren foreslår å endre 
bestemmelsene i reglementet tilsvarende. Den nye bestemmelsen i kommuneloven gir ingen 
utvidet innsynsrett til den enkelte folkevalgte. Det er det folkevalgte organet som gis rett til 
innsyn. Den enkelte folkevalgte har samtidig rett til å be om innsyn etter offentlighetsloven, 
og denne retten påvirkes ikke av bestemmelsen om organets innsynsrett.  
 
Reglementets del 2 (særlige retningslinjer for de ulike organene): 
 
Formannskapet 
Det foreslås en opprydding i opplistingen av arbeids- og ansvarsområder, slik at punktene 
samsvarer bedre med delegeringsreglement og kommunestyrets vedtak om fordeling av 
ansvar for ulike saksområder. Begrepet «driftsstyre» foreslås strøket. Det samme gjelder 
punktet om at formannskapet har «administrasjonsutvalgets» rolle i personalsaker 
(partssammensettes med representanter fra arbeidstakerorganisasjonene). Kommunen har et 
eget, partssammensatt administrasjonsutvalg.  
 
Fordeling av ansvarsområder mellom utvalgene (nytt kapittel) 
Fordelingen som ble vedtatt i sak 108/19 foreslås tatt inn i reglementet. I senere revideringer 
foreslår kommunedirektøren at det tydeliggjøres bedre hvilke saksområder og 
tjenesteområder som de ulike utvalgene har ansvaret for og at det skilles mellom 
saksområder/temaer og organisatoriske tjenesteområder. Etter kommunedirektørens 
vurdering bør denne revisjonen foretas etter det har blitt høstet noe erfaring med ny struktur, 
både med tanke på arbeidsform mellom utvalgene og praktisk innretning av arbeidet med 
saksområder/temaer. Det bør også vurderes å ta inn en oversikt over hva de ulike utvalgene 
har delegert beslutningsmyndighet til.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret slutter seg til innstillingen i saken.  
 
 
Lillehammer,  13. januar 2020 
 
 
Tord Buer Olsen   
Kommunedirektør  

 
 
 


