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Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret for Søgne kommune, gjeldende fra 27.08.15.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet fattet i møte 18.03.15 i sak PS 32/15 følgende vedtak:
Vedtak:
Det settes ned følgende arbeidsgruppe som skal revidere reglementer for politiske utvalg:
• Jack Andersen (H)
• Solveig Kjelland Larsen (AP)
• Egel Terkelsen (FRP)
• Tone Pettersen (V)
• Torfinn Kleivset (KRF)
Arbeidsgruppen utvides med representant fra (SP) og (SV).
Rådgiver Camilla Erland Aarnes vil fungere som sekretær for arbeidsgruppen.
Forslag til nye reglement behandles politisk i denne valgperioden.
Arbeidsgruppen er utvidet med Per Kjær (SV) og Jørund Try (SP).
Det har vært avholdt to møter i arbeidsgruppen.

Saksutredning:
Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste endringene i reglementene:
Sammensetning
Arbeidsgruppen anbefaler at samtlige hovedutvalg består av 9 medlemmer. Det innebærer at
formannskapet foreslås økt fra 7 til 9 medlemmer og tjenesteutvalget redusert fra 11 til 9
medlemmer. Bakgrunnen for forslaget er å sikre bredere representasjon i formannskapet,
samtidig som ser at et utvalg på 11 medlemmer kan bli for mange for å fungere optimalt.
Møteplikt og inhabilitet
Selv om møteplikten følger av kommuneloven § 40, punkt 1 har arbeidsgruppen i
reglementene valgt å presisere reglene knyttet møteplikt og forfall. I reglementene forslås det
at forfall i tillegg til å meldes til formannskapssekretariatet, også skal meldes møteleder. Forfall
skal meldes skriftlig og forfallsgrunn skal oppgis. Presiseringen gjøres for å øke
bevisstgjøringen knyttet til folkevalgtes møteplikt.
Åpne og lukkede møter
Når det gjelder forholdet til lukkede møter er kommunal- og moderniseringsdepartementet
tydelig på det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de
folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de
folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Departementet
spesifiserer at det heller ikke er adgang til å innføre en slik generell taushetsplikt i et
kommunalt reglement. Kontrollutvalget har påpekt at Søgne kommunes reglementer knyttet til
folkevalgtes taushetsplikt er i strid med loven på dette punktet, og bedt om at reglementene
endres. I vedlagte forslag er reglementene oppdatert i tråd med gjeldene regelverk.
Forslag
I revidert reglement forslår arbeidsgruppen at forslagsstiller oppfordres til å sende forslag til
vedtak elektronisk til utvalgssekretær. Mange forslag kan være lange eller av en slik karakter at
det kan være utfordrende for den enkelte å få tak i innholdet, når forslaget fremlegges muntlig i
møtet. Dersom forslagene leveres elektronisk, kan forslaget presenteres for utvalget på skjerm.
Representantene vil da lettere kunne få bedre oversikt og forståelse for innholdet i forslaget.
Mindretallsanke
Den tidligere generelle adgangen om mindretallsanke i kommuneloven er opphevet, men
kommuneloven er ikke til hinder for at adgang til mindretallanke kan fastsettes i lokale
reglementer. I gjeldende reglement er det kun reglementet for tjenesteutvalget som omhandler
mindretallsanke. Kommunestyret har tidligere uttalt at dette ikke var intensjonen.
Arbeidsgruppen foreslår at adgang til mindretallsanke også tas inn i reglement for plan- og
miljøutvalget og formannskapet.
Andre forhold
Arbeidsgruppen har også diskutert sammensetningen av administrasjonsutvalget. I flere
kommuner, blant annet i Vennesla og Mandal kommuner er formannskapet
administrasjonsutvalget etter kommunelovens § 25, supplert med medlemmer fra de ansatte
organisasjoner
Et annet tema som er blitt diskutert er en mulig sammenslåing eldrerådet og rådet for
mennesker med nedsatt funksjoner.
Administrasjonen vil utrede disse to problemstillingene. Utredningene vil bli gjenstand for
politisk behandling og endelig vedtak vil bli fattet i denne valgperioden.

Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Arbeidsgruppens forslag til revidert reglement for tjenesteutvalget
2 Arbeidsgruppens forslag til revidert reglement for plan- og miljøutvalget
3 Arbeidsgruppens forslag til revidert reglement for formannskapet
4 Arbeidsgruppens forslag til revidert reglement for kommunestyret
5 Gjeldende reglement for tjenesteutvalget
6 Gjeldende reglement for plan- og miljøutvalget
7 Gjeldende reglement for formannskapet
8 Gjeldende reglement for kommunestyret

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET
Vedtatt av kommunestyret 27.08.15 - sak XX/15
§1 Valg og sammensetning
1.

Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer
og varamedlemmer. Kommunestyret selv velger leder og nestleder.

2.

Valgene gjelder for den kommunale valgperiode.

3.

Har medlemmer gyldig forfall til et møte i hovedutvalg, innkalles varamedlemmer i den
nummerorden de er valgt. Er medlemmene valgt ved forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall.

4.

Dersom et medlem av hovedutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er hovedutvalget valgt ved forholdstallsvalg,
skal det suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhører.

5.

Trer lederen endelig ut av utvalget, velges ny leder.

§ 2 Hovedutvalgets ansvarsområde
Utvalget har følgende oppgaver/funksjoner:






Ansvar for best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
Ansvar for resultatvurdering av tjenester og dialog/tilbakemelding
administrasjonen og enhetene, herunder arbeid med tjenestekvalitet/krav m.v.
Ansvar for å fordele kommunebudsjettenes driftsrammer til enhetene.
Serveringsloven.
Kontrollutvalg for alkoholomsetning.

til

§3 Utvalgets oppgaver og beslutningsmyndighet
§3 a. Beslutningsmyndighet
1.

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innen ansvarsområdet og som ligger innenfor
rammen som er fastlagt av kommunestyret via budsjetter og andre planer. Utvalget har
innstillingsmyndighet i saker innenfor eget ansvarsområde, men hvor avgjørelsesmyndigheten er tillagt kommunestyret.
Kommunelovens hastekompetanse (§ 13) tillegges utvalget for saker innen eget
ansvarsområde.

2.

Utvalget kan opprette komiteer/underutvalg for å arbeide med avgrensede områder.
§3 b. Innstillinger og uttalelser

1.

Hovedutvalget innstiller selv til kommunestyret i saker innenfor ansvarsområdet, samt ved
årsbudsjett/økonomiplan og i andre saker som kan ha betydning for inneværende årsbudsjett/vedtatt økonomiplan.

2.

Hovedutvalget skal innen sitt ansvarsområde gi uttalelse til kommunestyret i alle plansaker
som er av vesentlig betydning for kommunens virksomhet og som også får vesentlige
konsekvenser for andre områder.

3.

Hovedutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag til mandat og rammer for alt
planarbeid som ikke forventes å få vesentlige økonomiske/prinsipielle konsekvenser for
kommunen.

4.

Hovedutvalget skal innenfor eget ansvarsområde gi forslag til uttalelser som
kommunestyret skal gi til statlige/fylkeskommunale planer som er av vesentlig betydning
for kommunen.

§4 Møteprinsippet
1.

Hovedutvalget treffer sine vedtak i møte.

2.

Lederen av utvalget kan beslutte at saker tas opp til behandling ved fjernmøte eller ved
skriftlig saksbehandling. Dette kan bare gjøres når det er påkrevd å få saken avgjort før
neste møte og det ikke er tid til å kalle inn til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så
viktig at det anses nødvendig.

§5 Forberedelse av saker for utvalget
1.

I enhver sak som forelegges utvalget skal det som hovedregel være saksfremstilling og
forslag til vedtak/innstilling fra rådmannen. I særlige tilfelle kan også ordføreren
saksbehandle en sak for utvalget.

2.

Saksforberedelse skjer etter prinsippet om fullført saksbehandling. Lederen påser at sakene
er forberedt på nevnte måte.

3.

Møteinnkalling med underbilag sendes utvalgets medlemmer, nødvendig antall
varamedlemmer, kontrollutvalg, revisor, rådmann, presse og ellers dem som ordfører
bestemmer.

§6 Åpne eller lukkede møter
1. Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller med
vedtak etter kommunelovens § 31.
2. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter folkevalgte og
andre som er til stede under behandlingen å bevare taushet om opplysninger som etter lov
er underlagt taushetsplikt.
§7 Fastsetting av møter, saksliste, innkalling, møteledelse
1.

Møter holdes på tid og sted vedtatt av utvalget selv, eller når lederen finner det påkrevd,
eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

2.

Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling sendes de som får
sakspapirene med 5 dagers varsel, og denne skal ha en oversikt over saker som skal
behandles med nødvendige underbilag.

3.

Sakslisten og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt, er
tilgjenglige for allmennheten. Møtene skal gjøres kjent på hensiktsmessig.

4.

Møtene ledes av utvalgets leder, eller i denne fravær, nestleder. Har både leder og nestleder
forfall til møtet, velges særskilt møteleder med flertallsvalg. Dersom det ved slikt valg er
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§8 Åpning av møtet
1.

Organet er vedtaksført dersom halvdelen av medlemmene/varamedlemmene er tilstede.

2.

I løpet av møtet kan ingen medlemmer forlate møterommet uten etter avtale med
møteleder.

3.

Medlemmer/varamedlemmer som møter opp etter at møtet er satt, kan ikke tiltre møtet før
de har meldt seg for leder og aktuell sak som er tatt opp til behandling er ferdigbehandlet.

§9 Rett og plikt til å delta i møte. Inhabilitet – kl. § 40
1. Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter,
med mindre det foreligger gyldig forfall, jf. kl.§40 nr. 1.
2. Dersom et medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte p.g.a. gyldig forfall, skal
vedkommende uten opphold melde dette skriftlig til formannskapssekretariatet og møteleder,
og oppgi forfallsgrunn. Det samme gjelder for medlem som anser seg for å være inhabil ved
noen av de oppførte saker, eller som ønsker å be seg fritatt fra å delta i behandlingen av noen
sak med grunnlag i kl.§40 nr. 4. Ordfører eller møteleder skal straks kalle inn varamedlem for
hele møtet eller for en enkelt sak, så vidt mulig i den nummerorden de er valgt.
3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven og Kl.§ 40 nr. 3. Medlem som antar at det
kan foreligge inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta spørsmålet opp med ordføreren eller
rådmannen. Vedkommende tar heller ikke del ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.
§ 10 Behandling av sakene
1.

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.

2.

Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på
sakslisten. De kan også treffe vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
lederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

3.

Utvalget kan også vedta å utsette behandlingen av en sak, selv etter at den er tatt opp til
behandling.

4.

Lederen refererer til den innstilling som foreligger til saken. Er det kommet nye
dokumenter i saken skal også disse refereres/fremlegges.

5.

Talerne får ordet i den rekkefølge de tegner seg. Ber flere om ordet samtidig bestemmer
møteleder rekkefølgen.

6.

Lederen kan tillate replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg, og ellers fastsette
tidsbegrensninger.

§11 Forslag
1. Bare hovedutvalgets medlemmer har forslagsrett.
2. Det kan fremmes nye forslag i en sak som er oppe til behandling inntil saken er tatt opp til
votering. Forslagene må ha sammenheng med den saken som behandles. Hvis ikke, må det
anses som ny sak.
3. Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes. Forslagstiller oppfordres til å sende forslagene
elektronisk til utvalgssekretær.
4. Møtelederen kan tillate muntlige forslag bl.a. ved valg, ansettelse og utsettelsesforslag
§ 12 Ordning av debatten
1.

Taleren skal holde seg nøye til saken eller den del av saken som debatten gjelder.
Møteleder skal påse at slikt skjer.

2.

Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre skal ikke finne sted.
Bifalls- eller mishagsytringer er ikke tillatt. Møteleder skal påse at slikt ikke skjer.

§ 13 Forberedelse til avstemning
1.

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Alle forslag som fremmes skal leveres
skriftlig til møteleder, så fremt de ikke klart fremgår av saksdokumentene. Etter at saken er
tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes fram forslag i saken.

2.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og
de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å avgi blank stemme.

3.

Ved skriftlig avstemning (valg/ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme.

4.

Utvalget avgjør avstemningsordningen etter forslag fra lederen. Er en innstilling oppdelt
eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter lederen frem forslag om rekkefølgen
for avstemningen eller om alternativ votering.

5.

Ved debatt om forslag til avstemningsordning skal lederen påse at talerne utelukkende
holder seg til avstemningsspørsmålet.

6.

Det kan foreslås at det foretas prøveavstemning før saken tas opp til realitetsvotering.

7.

Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til
slutt, også etter prøveavstemning, stemmes det så over hele innstillingen.

§14 Stemmemåten
1.

Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

a)

Ved stilletiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag til vedtak.

b)

Ved at lederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag å avgi stemmetegn. Når
lederen bestemmer det, eller at medlem krever det, holdes kontraprøve.

c)

Ved stemmesedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan kun brukes ved
ansettelse/valg, dersom noe medlem krever det.

§15 Vedtaksførhet - stemmeplikt
1.

Hovedutvalget kan bare treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er tilstede
under forhandlingene og har avgitt stemme i vedkommende sak.

2.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

3.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning) er leders stemme utslagsgivende.

4.

Alle møtende medlemmer/varamedlemmer har plikt til å stemme så fremt de ikke ved
begynnelsen av behandlingen er fritatt fra å delta i behandlingen av saken med hjemmel i
kommunelovens § 40 nr. 4.

§16 Mindretallsanke
1. Vedtak i hovedutvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst 1/3 av
de møtende representanter krever det. Krav om dette må settes fram før møtets slutt, og gjelder
bare i saker der hovedutvalget fatter vedtak etter delegert myndighet fra kommunestyret.
2. Ordfører eller rådmannen kan også kreve slike saker framlagt for kommunestyret dersom
vedtaket er i strid med lovregel eller vedtak fattet av overordnet organ, eller når andre særlige
grunner tilsier det.
§17 Spørsmål/henvendelser
1.
2.

Et hvert medlem kan reise spørsmål til lederen i hovedutvalgets møte, både av politiske og
administrative art.
Slike spørsmål skal anmeldes skriftlig til lederen innen 2 dager før møtet spørsmålet ønskes
besvart. Spørsmål som anmeldes etter nevnte frist kan ikke forventes besvart før i neste
møte.

3.

Hovedutvalgsleder sørger for at kopi av anmeldte spørsmål foreligger på medlemmenes
bord ved møtets begynnelse.

4.

Spørsmålet behandles etter de saker som er ført opp på kartet.

5.

Spørsmål kan begrunnes og taletiden kan begrenses til 5 minutter.

6.

Spørsmål besvares av lederen. Denne kan likevel be rådmannen eller den han bemyndiger
redegjøre for saken.

7.

Svarene bør være korte og det tillates ikke debatt i forbindelse med dette. Når spørsmålet er
besvart har spørreren rett til å stille ett tilleggsspørsmål.

8.

Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmål kan ikke realitetsbehandles hvis lederen
eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

§18 Møtebok

1.

Det skal føres møtebok over forhandlingene i utvalget.

2.

I møteboka føres opplysninger om innkallingen, møtested, møtetidspunkt, fraværende
medlemmer og møtende varamedlemmer og hvem som var tilstede fra administrasjonen.

3.

Det bør fremgå av møteboka hvordan de enkelte representanter har stemt.

4.

For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene og de vedtak som ble
gjort.

5.

Lederen - eventuelt utvalget - avgjør om protokolltilførsel skal tillates.

6.

Utvalgets leder og sekretær underskriver møteboka. Eventuelt kan det oppnevnes to
medlemmer i tillegg til leder til å underskrive møteboka.

§19 Møte- og talerett
1. Rådmann har møte- og talerett. Han/hun kan la seg representere ved en av sine underordnede.
2. Representant(-er) fra arbeidstakerorganisasjoner har møte- og talerett etter kommunelovens §
26 i enkelte saker. Det vises til eget reglement.

REGLEMENT FOR PLAN- OG MILJØUTVALGET
vedtatt av kommunestyret 27.08.15 - sak /15.
§1 Valg og sammensetning
1.

Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets
medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger h.h.v. utvalgets leder og nestleder.

2.

Valgene gjelder for den kommunale valgperiode.

3.

Har medlemmer gyldig forfall til et møte i hovedutvalg, innkalles varamedlemmer i den
nummerorden de er valgt. Er medlemmene valgt ved forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall.

4.

Dersom et medlem av hovedutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er hovedutvalget valgt ved forholdstallsvalg,
skal det suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhører.

5.

Trer lederen endelig ut av utvalget, velges ny leder.

§ 2 Hovedutvalgets ansvarsområde
Utvalget har følgende oppgaver/funksjoner:






Fast planutvalg etter plan- og bygningsloven med unntak av § kap VI.
(Kommuneplanlegging) og kap VIII (Ekspropriasjon).
Overordnet miljøpolitikk i de saker/planer som utvalget behandler.
Planutvikling. Innstiller til kommunestyret i reguleringssaker.
Forhandlingsutvalg i innsigelser i reguleringssaker. Ordfører + leder av plan- og
miljøutvalget
Navnekomite

§3 Utvalgets oppgaver og beslutningsmyndighet
§ 3 a. Beslutningsmyndighet
1.

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innen ansvarsområdet og som er skissert
ovenfor (fast planutvalg etter plan- og bygningsloven med unntak av kap. VI og XIII) .
Utvalget har innstillingsmyndighet i saker innenfor eget ansvarsområde, men hvor
avgjørelsesmyndigheten er tillagt kommunestyret.
Kommunelovens hastekompetanse (§ 13) tillegges utvalget for saker innen eget
ansvarsområde.

2.

Utvalget kan opprette komiteer for å arbeide med tidsbestemte oppgaver. Andre enn
utvalgets medlemmer kan sitte i slike komiteer.

§3b. Innstillinger og uttalelser
1.

Hovedutvalget innstiller selv til kommunestyret i saker innenfor ansvarsområdet.

2.

Hovedutvalget skal innen sitt ansvarsområde gi uttalelse til kommunestyret i alle plansaker
som er av vesentlig betydning for kommunens virksomhet og som også får vesentlige
konsekvenser for andre områder.

3.

Hovedutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag til mandat og rammer for alt
planarbeid som ikke forventes å få vesentlige økonomiske/prinsipielle konsekvenser for
kommunen.

§4 Møteprinsippet
1.

Hovedutvalget treffer sine vedtak i møte.

2.

Lederen av utvalget kan beslutte at saker tas opp til behandling ved fjernmøte eller ved
skriftlig saksbehandling. Dette kan bare gjøres når det er påkrevd å få saken avgjort før
neste møte og det ikke er tid til å kalle inn til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så
viktig at det anses nødvendig.

§5 Forberedelse av saker for utvalget
1.

I enhver sak som forelegges utvalget skal det som hovedregel være saksfremstilling og
forslag til vedtak/innstilling fra rådmannen. I særlige tilfelle kan også ordføreren
saksbehandle en sak for utvalget.

2.

Saksforberedelse skjer etter prinsippet om fullført saksbehandling. Lederen påser at sakene
er forberedt på nevnte måte.

3.

Møteinnkalling med underbilag sendes utvalgets medlemmer, nødvendig antall
varamedlemmer, kontrollutvalg, revisor, rådmann, presse og ellers dem som ordfører
bestemmer.

§6 Åpne eller lukkede møter
1. Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller med
vedtak etter kommunelovens § 31.
2. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter folkevalgte og
andre som er til stede under behandlingen å bevare taushet om opplysninger som etter lov
er underlagt taushetsplikt.
§7 Fastsetting av møter, saksliste, innkalling, møteledelse
1.
2.

Møter holdes på tid og sted vedtatt av utvalget selv, eller når lederen finner det påkrevd,
eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling sendes de som får
sakspapirene med 5 dagers varsel, og denne skal ha en oversikt over saker som skal
behandles med nødvendige underbilag.

3.

Sakslisten og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt, er
tilgjenglige for allmennheten. Møtene skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

4.

Møtene ledes av utvalgets leder, eller i denne fravær, nestleder. Har både leder og nestleder
forfall til møtet, velges særskilt møteleder med flertallsvalg. Dersom det ved slikt valg er
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§8 Åpning av møtet
1.

Organet er vedtaksført dersom halvdelen av medlemmene/varamedlemmene er til stede.

2.

I løpet av møtet kan ingen medlemmer forlate møterommet uten etter avtale med
møteleder.

3.

Medlemmer/varamedlemmer som møter opp etter at møtet er satt, kan ikke tiltre møtet før
de har meldt seg for leder og aktuell sak som er tatt opp til behandling er ferdigbehandlet.

§9 Rett og plikt til å delta i møte. inhabilitet – kl. § 40
1. Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter,
med mindre det foreligger gyldig forfall, jf. kl.§40 nr. 1.
2. Dersom et medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte p.g.a. gyldig forfall, skal
vedkommende uten opphold melde dette skriftlig til formannskapssekretariatet og ordfører og
oppgi forfallsgrunn. Det samme gjelder for medlem som anser seg for å være inhabil ved noen
av de oppførte saker, eller som ønsker å be seg fritatt fra å delta i behandlingen av noen sak
med grunnlag i kl.§40 nr. 4. Ordfører eller møteleder skal straks kalle inn varamedlem for hele
møtet eller for en enkelt sak, så vidt mulig i den nummerorden de er valgt.
3.
4. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven og Kl.§ 40 nr. 3. Medlem som antar at det
kan foreligge inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta spørsmålet opp med ordføreren eller
rådmannen Vedkommende tar heller ikke del ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.
§10 Behandling av sakene
1.

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.

2.

Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på
sakslisten. De kan også treffe vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
lederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

3.

Utvalget kan også vedta å utsette behandlingen av en sak, selv etter at den er tatt opp til
behandling.

4.

Lederen refererer til den innstilling som foreligger til saken. Er det kommet nye
dokumenter i saken skal også disse refereres/fremlegges.

5.

Talerne får ordet i den rekkefølge de tegner seg. Ber flere om ordet samtidig bestemmer
møteleder rekkefølgen.
Lederen kan tillate replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg, og ellers fastsette
tidsbegrensninger.

6.

§11 Forslag
1. Bare hovedutvalgets medlemmer har forslagsrett.
2. Det kan fremmes nye forslag i en sak som er oppe til behandling inntil saken er tatt opp til
votering. Forslagene må ha sammenheng med den saken som behandles. Hvis ikke, må det
anses som ny sak.
3. Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes. Forslagstiller oppfordres til å sende forslagene
elektronisk til utvalgssekretær.
4. Møtelederen kan tillate muntlige forslag bl.a. ved valg, ansettelse og utsettelsesforslag
§12 Ordning av debatten
1.

Taleren skal holde seg nøye til saken eller den del av saken som debatten gjelder.
Møteleder skal påse at slikt skjer.

2.

Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre skal ikke finne sted.
Bifalls- eller mishagsytringer er ikke tillatt. Møteleder skal påse at slikt ikke skjer.

§13 Forberedelse til avstemning
1.

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Alle forslag som fremmes skal leveres
skriftlig til møteleder, så fremt de ikke klart fremgår av saksdokumentene. Etter at saken er
tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes fram forslag i saken.

2.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og
de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å avgi blank stemme.

3.

Ved skriftlig avstemning (valg/ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme.

4.

Utvalget avgjør avstemningsordningen etter forslag fra lederen. Er en innstilling oppdelt
eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter lederen frem forslag om rekkefølgen
for avstemningen eller om alternativ votering.

5.

Ved debatt om forslag til avstemningsordning skal lederen påse at talerne utelukkende
holder seg til avstemningsspørsmålet.

6.

Det kan foreslås at det foretas prøveavstemning før saken tas opp til realitetsvotering.

7.

Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til
slutt, også etter prøveavstemning, stemmes det så over hele innstillingen.

§14 Stemmemåten
1.

Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

a)

Ved stilletiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag til vedtak.

b)

Ved at lederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag å avgi stemmetegn. Når
lederen bestemmer det, eller at medlem krever det, holdes kontraprøve.

c)

Ved stemmesedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan kun brukes ved
ansettelse/valg, dersom noe medlem krever det.

§ 15 Vedtaksførhet - stemmeplikt
1.

Hovedutvalget kan bare treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er tilstede
under forhandlingene og har avgitt stemme i vedkommende sak.

2.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

3.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning) er leders stemme utslagsgivende.

4.

Alle møtende medlemmer/varamedlemmer har plikt til å stemme så fremt de ikke ved
begynnelsen av behandlingen er fritatt fra å delta i behandlingen av saken med hjemmel i
kommunelovens § 40 nr. 4.

§16 Mindretallsanke
1. Vedtak i hovedutvalget kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst 1/3 av
de møtende representanter krever det. Krav om dette må settes fram før møtets slutt, og gjelder
bare i saker der hovedutvalget fatter vedtak etter delegert myndighet fra kommunestyret.
2. Ordfører eller rådmannen kan også kreve slike saker framlagt for kommunestyret dersom
vedtaket er i strid med lovregel eller vedtak fattet av overordnet organ, eller når andre særlige
grunner tilsier det.
§17 Spørsmål/henvendelser
1.

Et hvert medlem kan reise spørsmål til lederen i hovedutvalgets møte, både av politiske og
administrative art.

2.

Slike spørsmål skal anmeldes skriftlig til lederen innen 2 dager før møtet spørsmålet ønskes
besvart. Spørsmål som anmeldes etter nevnte frist kan ikke forventes besvart før i neste
møte.

3.

Hovedutvalgsleder sørger for at kopi av anmeldte spørsmål foreligger på medlemmenes
bord ved møtets begynnelse.

4.

Spørsmålet behandles etter de saker som er ført opp på kartet.

5.

Spørsmål kan begrunnes og taletiden kan begrenses til 5 minutter.

6.

Spørsmål besvares av lederen. Denne kan likevel be rådmannen eller eller den han
bemyndiger redegjøre for saken.

7.

Svarene bør være korte og det tillates ikke debatt i forbindelse med dette. Når spørsmålet er
besvart har spørreren rett til å stille ett tilleggsspørsmål.

8.

Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmål kan ikke realitetsbehandles hvis lederen
eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

§18 Møtebok
1.

Det skal føres møtebok over forhandlingene i utvalget.

2.

I møteboka føres opplysninger om innkallingen, møtested, møtetidspunkt, fraværende
medlemmer og møtende varamedlemmer og hvem som var til stede fra administrasjonen.

3.

Det bør fremgå av møteboka hvordan de enkelte representanter har stemt.

4.

For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene og de vedtak som ble
gjort.

5.

Lederen - eventuelt utvalget - avgjør om protokolltilførsel skal tillates.

6.

Utvalgets leder og sekretær underskriver møteboka. Eventuelt kan det oppnevnes to
medlemmer i tillegg til leder til å underskrive møteboka.

§ 19 Møte- og talerett
Rådmann har møte- og talerett. Han/hun kan la seg representere ved en av sine
underordnede.
Representant(-er) fra arbeidstakerorganisasjoner har møte- og talerett etter kommunelovens
§ 26 i enkelte saker. Det vises til eget reglement.

Reglement for formannskapet
(Kommuneloven §8)
Vedtatt av kommunestyret 27.08.15 – sak /15
§1 Valg og sammensetning
Formannskapet består av 9 medlemmer og velges av kommunestyret.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av og blant medlemmene
kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, ellers som
flertallsvalg
Den til enhver tid fungerende ordfører og varaordfører er h.h.v leder og nestleder.
1.

Har medlemmer gyldig forfall til et møte i hovedutvalg, innkalles varamedlemmer i den
nummerorden de er valgt. Er medlemmene valgt ved forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall.

2.

Dersom et medlem av hovedutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er hovedutvalget valgt ved forholdstallsvalg,
skal det suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhører.

3.

Trer lederen endelig ut av utvalget, velges ny leder.

§2 Formannskapets ansvarsområde
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak (Kommuneloven §
8). For øvrig fastsetter kommunestyret selv områder for formannskapet virksomhet.
Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
Oppgaver som ellers legges til formannskapet.

Finansforvaltning

Rapportering økonomi

Kommuneplan, kommunedelsplan, næringsplan, andre overordnede planer

Overordnet miljøpolitikk i de saker/planer som utvalget behandler

Næringsutvikling

Strategiske satsingsområder

Interkommunalt arbeid/samarbeid (eks. areal, transport, samferdsel renovasjon, vann
avløp)

Skattesaker

Representantskap knp. Sørlandet

Interkommunale selskaper

Valgstyre (valglovens § 15)

Eiendomssaker (kjøp/salg og saker som "kommunen er grunneier")

Evt. saker vedr. husbanken.

Kommunaltekniske saker.

Evt. avvikssaker i forhold til vedtatte planer/budsjett.

Øvrige saker som naturlig ikke er plassert annet sted.

Havnestyret

§3 Utvalgets beslutningsmyndighet
Formannskapet innstiller til kommunestyret i saker innenfor ansvarsområdet og som ikke avgjøres
endelig i formannskapet.
Kommunelovens hastekompetanse (§ 13) tillegges utvalget for saker innen eget ansvarsområde.
Formannskapet skal innenfor eget ansvarsområde gi forslag til uttalelser som kommunestyret skal
gi til statlige/fylkeskommunale planer som er av vesentlig betydning for kommunen.
§4 Underutvalg m.m.
Følgende faste utvalg hører inn under hovedutvalg ansvarsområde:
*

Administrasjonsutvalg

§5 Møteprinsippet
1.

Hovedutvalget treffer sine vedtak i møte.

2.

Lederen av utvalget kan beslutte at saker tas opp til behandling ved fjernmøte eller ved
skriftlig saksbehandling. Dette kan bare gjøres når det er påkrevd å få saken avgjort før
neste møte og det ikke er tid til å kalle inn til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så
viktig at det anses nødvendig.

§6 Forberedelse av saker for utvalget
1.

I enhver sak som forelegges utvalget skal det som hovedregel være saksfremstilling og
forslag til vedtak/innstilling fra rådmannen. I særlige tilfelle kan også ordføreren
saksbehandle en sak for utvalget.

2.

Saksforberedelse skjer etter prinsippet om fullført saksbehandling. Lederen påser at sakene
er forberedt på nevnte måte.

3.
I tillegg til de faste medlemmer, gjøres innkalling med sakskart elektronisk tilgjengelig til
varamedlemmene og andre i h.t. til egen utsendelsesliste.
§7 Rett og plikt til å delta i møte. inhabilitet – kl. § 40
1. Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter,
med mindre det foreligger gyldig forfall, jf. kl.§40 nr. 1.
2. Dersom et medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte p.g.a. gyldig forfall, skal
vedkommende uten opphold melde dette til formannskapssekretariatet og ordfører,og oppgi
forfallsgrunn. Det samme gjelder for medlem som anser seg for å være inhabil ved noen av de
oppførte saker, eller som ønsker å be seg fritatt fra å delta i behandlingen av noen sak med
grunnlag i kl.§40 nr. 4. Ordfører eller møteleder skal straks kalle inn varamedlem for hele
møtet eller for en enkelt sak, så vidt mulig i den nummerorden de er valgt.

3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven og Kl.§ 40 nr. 3. Medlem som antar at det
kan foreligge inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta spørsmålet opp med ordføreren eller
rådmannen. Vedkommende tar heller ikke del ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.
§8 Åpne eller lukkede møter
1. Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller med
vedtak etter kommunelovens § 31.
2. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter folkevalgte og andre
som er til stede under behandlingen å bevare taushet om opplysninger som etter lov er
underlagt taushetsplikt.
§9 Fastsetting av møter, saksliste, innkalling, møteledelse
1.

Møter holdes på tid og sted vedtatt av utvalget selv, eller når lederen finner det påkrevd,
eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

2.

Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling gjøres elektronisk
tilgjengelig for de som får sakspapirene med 5 dagers varsel, og denne skal ha en oversikt
over saker som skal behandles med nødvendige underbilag.

3.

Sakslisten og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt, er
tilgjenglige for allmennheten. Møtene skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

4.

Møtene ledes av utvalgets leder, eller i denne fravær, nestleder. Har både leder og nestleder
forfall til møtet, velges særskilt møteleder med flertallsvalg. Dersom det ved slikt valg er
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§10 Åpning av møtet
1.

Organet er vedtaksført dersom halvdelen av medlemmene/varamedlemmene er til stede.

2.

I løpet av møtet kan ingen medlemmer forlate møterommet uten etter avtale med
møteleder.

3.

Medlemmer/varamedlemmer som møter opp etter at møtet er satt, kan ikke tiltre møtet før
de har meldt seg for leder og aktuell sak som er tatt opp til behandling er ferdigbehandlet.

§11 Behandling av sakene
1.

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.

2.

Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på
sakslisten. De kan også treffe vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
lederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

3.

Utvalget kan også vedta å utsette behandlingen av en sak, selv etter at den er tatt opp til
behandling.

4.

Lederen refererer til den innstilling som foreligger til saken. Er det kommet nye
dokumenter i saken skal også disse refereres/fremlegges.

5.

Talerne får ordet i den rekkefølge de tegner seg. Ber flere om ordet samtidig bestemmer
møteleder rekkefølgen.

6.

Lederen kan tillate replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg, og ellers fastsette
tidsbegrensninger.

§12 Forslag
1. Bare formannskapets medlemmer har forslagsrett.
2. Det kan fremmes nye forslag i en sak som er oppe til behandling inntil saken er tatt opp til
votering. Forslagene må ha sammenheng med den saken som behandles. Hvis ikke, må det
anses som ny sak.
3. Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes. Forslagstiller oppfordres til å sende forslagene
elektronisk til utvalgssekretær.
4. Møtelederen kan tillate muntlige forslag bl.a. ved valg, ansettelse og utsettelsesforslag
§13 Ordning av debatten
1.

Taleren skal holde seg nøye til saken eller den del av saken som debatten gjelder.
Møteleder skal påse at slikt skjer.

2.

Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre skal ikke finne sted.
Bifalls- eller mishagsytringer er ikke tillatt. Møteleder skal påse at slikt ikke skjer

§14 Forberedelse til avstemning
1.

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Alle forslag som fremmes skal leveres
skriftlig til møteleder, så fremt de ikke klart fremgår av saksdokumentene. Etter at saken er
tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes fram forslag i saken.

2.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og
de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å avgi blank stemme.

3.

Ved skriftlig avstemning (valg/ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme.

4.

Utvalget avgjør avstemningsordningen etter forslag fra lederen. Er en innstilling oppdelt
eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter lederen frem forslag om rekkefølgen
for avstemningen eller om alternativ votering.

5.

Ved debatt om forslag til avstemningsordning skal lederen påse at talerne utelukkende
holder seg til avstemningsspørsmålet.

6.

Det kan foreslås at det foretas prøveavstemning før saken tas opp til realitetsvotering.

7.

Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til
slutt, også etter prøveavstemning, stemmes det så over hele innstillingen.

§15 Stemmemåten
1.

Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

a)

Ved stilletiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag til vedtak.

b)

Ved at lederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag å avgi stemmetegn. Når
lederen bestemmer det, eller at medlem krever det, holdes kontraprøve.

c)

Ved stemmesedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan kun brukes ved
ansettelse/valg, dersom noe medlem krever det.

§16 Vedtaksførhet - stemmeplikt
1.

Hovedutvalget kan bare treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er tilstede
under forhandlingene og har avgitt stemme i vedkommende sak.

2.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

3.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning) er leders stemme utslagsgivende.

4.

Alle møtende medlemmer/varamedlemmer har plikt til å stemme så fremt de ikke ved
begynnelsen av behandlingen er fritatt fra å delta i behandlingen av saken med hjemmel i
kommunelovens § 40 nr. 4.

§17 Mindretallsanke
1. Vedtak i formannskapet kan legges fram for kommunestyret til vurdering dersom minst 1/3 av
de møtende representanter krever det. Krav om dette må settes fram før møtets slutt, og gjelder
bare i saker der formannskapet fatter vedtak etter delegert myndighet fra kommunestyret.
2. Ordfører eller rådmannen kan også kreve slike saker framlagt for kommunestyret dersom
vedtaket er i strid med lovregel eller vedtak fattet av overordnet organ, eller når andre særlige
grunner tilsier det.
§18 Spørsmål/henvendelser
1.

Et hvert medlem kan reise spørsmål til lederen i hovedutvalgets møte, både av politiske og
administrative art.

2.

Slike spørsmål skal anmeldes skriftlig til lederen innen 2 dager før møtet spørsmålet ønskes
besvart. Spørsmål som anmeldes etter nevnte frist kan ikke forventes besvart før i neste
møte.

3.

Hovedutvalgsleder sørger for at kopi av anmeldte spørsmål foreligger på medlemmenes
bord ved møtets begynnelse.

4.

Spørsmålet behandles etter de saker som er ført opp på kartet.

5.

Spørsmål kan begrunnes og taletiden kan begrenses til 5 minutter.

6.

Spørsmål besvares av lederen. Denne kan likevel be rådmannen eller eller den han
bemyndiger redegjøre for saken.

7.

Svarene bør være korte og det tillates ikke debatt i forbindelse med dette. Når spørsmålet er
besvart har spørreren rett til å stille ett tilleggsspørsmål.

8.

Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmål kan ikke realitetsbehandles hvis lederen
eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

§19 Møtebok
1.

Det skal føres møtebok over forhandlingene i utvalget.

2.

I møteboka føres opplysninger om innkallingen, møtested, møtetidspunkt, fraværende
medlemmer og møtende varamedlemmer og hvem som var til stede fra administrasjonen.

3.

Det bør fremgå av møteboka hvordan de enkelte representanter har stemt.

4.

For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene og de vedtak som ble
gjort.

5.

Lederen - eventuelt utvalget - avgjør om protokolltilførsel skal tillates.

6.

Utvalgets leder og sekretær underskriver møteboka. Eventuelt kan det oppnevnes to
medlemmer i tillegg til leder til å underskrive møteboka.

§ 20 Møte- og talerett
1. Rådmann har møte- og talerett. Han/hun kan la seg representere ved en av sine underordnede.
2. Representant(-er) fra arbeidstakerorganisasjoner har møte- og talerett etter kommunelovens §
26 enkelte saker. Det vises til eget reglement.

Reglement for Søgne kommunestyre
Vedtatt av kommunestyret 27.08.15 – sak xx/15

§ 1.

Oppgaver og valg
Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og treffe vedtak på vegne av kommune så
langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf Kl. § 6
Kommunestyret består av 27 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunens
stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for den firårige
kommunale valgperioden, jf. Kl. § 17 om konstituering
Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med Kl. § 16.
For saksbehandling i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende
utfyllende bestemmelser:

§ 2.

Saksforberedelsen
Sakene fremmes for kommunestyret i henhold til reglene om fullført saksbehandling.

§ 3.

Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling – Kl. § 32.
Formannskapet vedtar møteplan for hvert halvår. Ordføreren sørger for kunngjøring og
innkalling til det enkelte møte med opplysning om tid og sted for møtet og om hvor
dokumentene er utlagt.
Sakslisten skal ha egne -saker for saker som er unntatt offentlighet og som skal behandles
for lukkede dører. Sakslisten er offentlig, jfr. Off.l. § 2. Den skal konkret angi den enkelte
sak, evt. anonymisert hvis taushetsplikt tilsier det.
I tillegg til de faste medlemmer, gjøres innkalling med sakskart elektronisk tilgjengelig til
varamedlemmene og andre i h.t. til egen utsendelsesliste, senest 5 dager før møtet

§ 4.

Rett og plikt til å delta i møte. Inhabilitet – Kl. § 40.
Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets
møter, med mindre det foreligger gyldig forfall, jf. kl.§40 nr. 1.
Dersom et medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte p.g.a. gyldig forfall, skal
vedkommende uten opphold melde dette skriftlig til formannskapssekretariatet og ordfører,
og oppgi forfallsgrunn. Det samme gjelder for medlem som anser seg for å være inhabil
ved noen av de oppførte saker, eller som ønsker å be seg fritatt fra å delta i behandlingen av
noen sak med grunnlag i kl.§40 nr. 4. Ordfører eller møteleder skal straks kalle inn
varamedlem for hele møtet eller for en enkelt sak, så vidt mulig i den nummerorden de er
valgt.
Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven og Kl.§ 40 nr. 3. Medlem som antar at
det kan foreligge inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta spørsmålet opp med ordføreren
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eller rådmannen. Vedkommende tar heller ikke del ved behandlingen av
habilitetsspørsmålet.
§ 5.

Åpne eller lukkede møter. Taushetsplikt.
Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller med
vedtak etter kommunelovens § 31Når en sak behandles for lukkede dører etter
kommuneloven § 31, plikter folkevalgte og andre som er til stede under behandlingen å
bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt.

§ 6.

Deltakelse for andre enn kommunestyrets medlemmer.
Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede. (Kl.§ 23
nr.3).
Leder av Søgne barne- og ungdomsråd har møte- og talerett.
Andre kommunalt ansatte og særlig sakkyndige kan ta del når ordføreren eller kommunestyret kaller dem inn. Disse kan gi opplysninger og utgreiinger, men har for øvrig ikke
anledning til å ta del i forhandlingene.

§ 7.

Innledning til møtet.
Ved møtets åpning foretas opprop for å konstatere hvem som er til stede og at
kommunestyret er vedtaksført (Kl. § 33).
Er kommunestyret vedtaksført, erklærer møtelederen møtet for satt. Fra dette tidspunkt og
til møtets slutt, kan ikke noen av medlemmene forlate møtet uten på forhånd å melde fra til
møtelederen.
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, må melde seg for møteleder før
de tar sete.

§ 8.

Endring av saksliste – Kl. § 34.
Sakene behandles i den rekkefølge de er angitt i sakskartet hvis ikke kommunestyret
bestemmer noe annet.
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning
eller kommunestyret vedtar å utsette behandlingen.
Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møteleder
eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. Sak som ikke tas opp til
behandling, sendes rådmannen eller føres opp til behandling til senere møte dersom det er
gitt innstilling i saken.

§ 9.

Møteledelse og ordskifte.
Behandlingen av den enkelte sak starter med at møteleder viser til den foreliggende innstilling og gjør rede for eventuelle nye opplysninger eller dokumenter i saken.
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Møteleder spør om noen vil ha ordet i saken. Medlemmene får ordet i den rekkefølge de ber
om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem.
Møtelederen kan, når det anses å være av betydning for ordskiftet, tillate replikk og svar på
denne i forbindelse med siste talers innlegg for å rette på misforståelser, komme frem med
nye opplysninger, spørsmål eller svar på direkte spørsmål.
Medlemmene skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Vedkommende skal
holde seg nøye til den sak eller til 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 eller pålegg av møtelederen, skal møtelederen advare vedkommende. Retter hun eller han seg ikke etter dette, kan møtelederen ta
fra vedkommende ordet eller ved avstemning la kommunestyret avgjøre om vedkommende
skal stenges ute fra resten av møtet.
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 misforståelser fra talerens side.
§ 9 A Taletid.
Ordinær taletid er 3 minutter pr. innlegg pr. representant pr. sak.
Gruppeledere/hovedtalsperson eller saksordfører får ordinært ordet først i en sak til 5
minutters innlegg.
Møteleder har anledning til å utøve skjønn ved praktiseringen av disse retningslinjene.
§ 10. Forslag.
Bare kommunestyrets medlemmer har forslagsrett.
Det kan fremmes nye forslag i en sak som er oppe til behandling inntil saken er tatt opp til
votering. Forslagene må ha sammenheng med den saken som behandles. Hvis ikke, må det
anses som ny sak, jfr.§ 7, siste ledd.
Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes. Forslagstiller oppfordres til å sende forslagene
elektronisk til utvalgssekretær.
Møtelederen kan tillate muntlige forslag bl.a. ved valg, ansettelse og utsettelsesforslag.
§ 11. Avstemninger – Kl. § 35.
Når ordskiftet er ferdig, tar møtelederen saken opp til avstemning. Før saken tas opp til
votering, leser møteleder opp foreliggende/innkomne forslag. Fra da og til den er avgjort,
må det ikke være mer ordskifte om saken eller settes frem noe nytt forslag i saken. Heller
ikke er det i dette tidsrom anledning til å ta opp noen annen sak til behandling.
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Bare medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett
til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig og plikter å avgi stemme.
Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme blankt. (Kl.§ 40 nr. 2).
Er saken delt opp eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag
om rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se
til at medlemmene holder seg til avstemningsspørsmålet.
§ 12. Prøveavstemning.
Før endelig avstemning i en sak, kan kommunestyret vedta prøveavstemning.
Er det forslag som det skal stemmes over delt i flere punkter, bør det i alminnelighet
stemmes foreløpig over hvert enkelt punkt, og til slutt – i tilfelle også her etter en prøveavstemning – over hele forslaget.
§ 13. Stemmemåten.
Avstemning settes i verk på en av disse måter:
a)

Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.

b).

Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er for eller i mot et forslag til å
reise seg. Når møtelederen bestemmer det eller ett av medlemmene krever det,
holdes kontraprøver. Krav om kontraprøver må settes frem straks etter at
møtelederen har sagt fra om resultatet av avstemningen.

c)

Ved navnopprop med ja eller nei som svar. Navnopprop kan foretas hvis det etter
kontraprøver i h.t. pkt. b fortsatt kan være uklarhet om stemmegivningen.
Bestemmelser om navnopprop avgjøres etter samme regler som ved krav om
kontraprøver. Opprop skjer i h.t. den samme listen som nyttes ved møtets
innledning ( § 6).

d)

Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning (Kl.§ 35
nr.5)
Ved valg og ansettelser gjelder ellers reglene i Kl. § 35 nr. 3 og 4 og §§ 36 – 38.

§ 14. Forespørsler (interpellasjoner) – Kl. § 34.
Ethvert møtende medlem kan rette forespørsler til ordfører (møteleder), også om saker som
ikke står på sakslisten (Kl. § 34 nr. 2). Forespørsel som fremmes direkte i møte, kan ikke
forlanges besvart i samme møte.
Forespørsler som ønskes besvart i et berammet møte, skal være meldt skriftlig til
ordføreren senest kl. 12.00 to dager før møtet. Kopi av spørsmålene skal være tilgjengelige
for partienes gruppeledere før kommunestyremøtet.
Interpellanten og den som besvarer forespørselen kan gis ordet inntil 2 ganger hver,
begrenset til 5 min. for første innlegg og 2 min for 2. innlegg.
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Andre kan ikke gis ordet mer enn en gang, begrenset til 2 min.
Forslag som settes frem i forbindelse med forespørsel, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg det
(Kl. § 34 nr 1).
Forespørsler som ikke blir besvart i det tillyste møte, blir å ta opp i neste kommunestyremøte.
Møtelederen eller kommunestyret kan i enkelttilfelle tillate at ordskiftet utvides.
§ 15. Retningslinjer for åpen spørretid.
1.

Etter at navneopprop er foretatt gjennomføres inntil 30 minutter åpen spørretid i
kommunestyresalen.

2.

Spørsmål som ønskes besvart må være skriftlige, og være ordføreren i hende senest
kl. 12.00 to dager før møtet. Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke
spørretiden fullt ut, settes kommunestyrets møte umiddelbart.
Kopi av spørsmålene skal være tilgjengelige for partienes gruppeledere før
kommunestyremøte.

3.

Alle personer som er bosatt i Søgne kommune kan stille spørsmål til ordføreren.
Medlemmer eller møtende varamedlemmer i kommunestyret og medlemmer av
hovedutvalg kan ikke delta som spørrere.

4.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for
kommunens innbyggere. Spørsmål til dagens sakskart godtas ikke.

5.

Spørsmålene skal være korte. Det må ordinært ikke ta mer enn 1 minutt å stille dem
og inntil 2 minutter å besvare dem. Det kan gis tid for inntil 2 korte replikker.
Som hovedregel leses spørsmålet opp av spørreren og besvares av ordføreren
(møteledere). Ordføreren (møteleder) kan også lese opp spørsmålet.

6.

Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. Spørsmål som
ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.

7.

Følgende protokolleres:
-

Navn på spørreren
Spørsmålet (hovedessensen)
Hvem som besvarer.

8.

Ordningen med offentlig spørretid kunngjøres samtidig med annonsering av
kommunestyrets møte.

9.

Oppstår det tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjør ordføreren (møteleder)
spørsmålet.
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§ 16. Deputasjoner.
Representanter for velforeninger, lag eller grupper som vil møte for kommunestyret og
uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.
Kommunestyret avgjør om representantene skal tas i mot. Blir det godtatt, gis
representantene anledning til å møte et utvalg av kommunestyrets medlemmer utenfor
møtesalen. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper være representert. Er
ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør hun eller han tjeneste som leder i
dette, ellers velger utvalget selv leder.
Etter å ha hørt representantenes uttalelser og mottatt eventuelle skriftlige dokumenter, gir
lederen av utvalget kommunestyret en orientering om saksforholdet.
Gjelder henvendelsen en sak som står på sakslisten, gis orienteringen når denne saken tas
opp til behandling. I andre tilfelle, avgjør kommunestyret hvordan henvendelsen skal
behandles, jfr. Kl. § 34 nr. 1 og reglementets § 7, siste ledd.
§ 17. Orden i salen og bygningen.
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og bygningen ellers.
Møtelederen 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 eller
kommunestyret pålegge vedkommende tilhører eller samtlige tilhørere å forlate møtesalen.
Oppslag, tegninger eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under
møtene, med mindre møtelederen eller kommunestyret samtykker.
§ 18. Møtebok m.v. – Kl. § 30 nr. 3.
Det skal føres møtebok over forhandlingene i kommunestyret.
Møteboken skal inneholde angivelse av hvert møte med møtested og tid, innkallingsdato og
fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller noen til under
forhandlingene, anføres dette slik at møteboken, sammenholdt med medlemsfortegnelsen,
viser hvem som har deltatt i den enkelte sak.
Videre angis hvem som møtte fra kommuneadministrasjonen.
For øvrig skal møteboken vise gangen i forhandlingene, fortløpende saksnummer for det
enkelte kalenderår og hva saken gjelder.
For den enkelte sak føres først foreliggende innstilling, deretter vedtaksforslag og
voteringer med stemmetall, og til slutt hvilket vedtak som er fattet.
Møtelederen eller kommunestyret avgjør om det skal tillates noen protokolltilførsel.
Eventuell avvisning anmerkes i møteboka.
Ved møtets slutt leses opp det som er bokført, hvis ikke annet blir bestemt.
Møteboka undertegnes av møtelederen og kommunestyrets sekretær.

Forts. reglement for Søgne kommunestyre vedtatt 27.08.15

Side 7

Utskrift av møteboka sendes medlemmer og varamedlemmer og andre i h.t. avtale. Et
eksemplar oppbevares i formannskapssekretariatet.
§ 19. Ikrafttredelse.
Reglementet gjelder fra vedtakstidspunktet i kommunestyret.
Fra samme tidspunkt oppheves tidligere reglement av 28. april 2011.

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET
Vedtatt av kommunestyret 11.10.07 - sak 83/07
§1

VALG OG SAMMENSETNING

1.

Hovedutvalget består av 11 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer
og varamedlemmer. Kommunestyret selv velger leder og nestleder.

2.

Valgene gjelder for den kommunale valgperiode.

3.

Har medlemmer gyldig forfall til et møte i hovedutvalg, innkalles varamedlemmer i den
nummerorden de er valgt. Er medlemmene valgt ved forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall.

4.

Dersom et medlem av hovedutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er hovedutvalget valgt ved forholdstallsvalg,
skal det suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhører.

5.

Trer lederen endelig ut av utvalget, velges ny leder.

§2

HOVEDUTVALGETS ANSVARSOMRÅDE

Utvalget har følgende oppgaver/funksjoner:






Ansvar for best mulig tjenestetilbud til kommunens innbyggere.
Ansvar for resultatvurdering av tjenesteer og dialog/tilbakemelding til administradjonen og
enhetene, herunder arbeid med tjenestekvalitet/krav m.v.
Ansvar for å fordele kommunebudsjettenes driftsrammer til enhetene.
Serveringsloven.
Kontrollutvalg for alkoholomsetning.

§3

UTVALGETS OPPGAVER OG BESLUTNINGSMYNDIGHET

A.

BESLUTNINGSMYNDIGHET

1.

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innen ansvarsområdet og som ligger innenfor
rammen som er fastlagt av kommunestyret via budsjetter og andre planer. Utvalget har
innstillingsmyndighet i saker innenfor eget ansvarsområde, men hvor avgjørelsesmyndigheten er tillagt kommunestyret.
Kommunelovens hastekompetanse (§ 13) tillegges utvalget for saker innen eget
ansvarsområde.

2.

Utvalget kan opprette komiteer/underutvalg for å arbeide med avgrensede områder.

B.

INNSTILLINGER OG UTTALELSER

1.

Hovedutvalget innstiller selv til kommunestyret i saker innenfor ansvarsområdet, samt ved
årsbudsjett/økonomiplan og i andre saker som kan ha betydning for inneværende årsbudsjett/vedtatt økonomiplan.

2.

Hovedutvalget skal innen sitt ansvarsområde gi uttalelse til kommunestyret i alle plansaker
som er av vesentlig betydning for kommunens virksomhet og som også får vesentlige
konsekvenser for andre områder.

3.

Hovedutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag til mandat og rammer for alt
planarbeid som ikke forventes å få vesentlige økonomiske/prinsipielle konsekvenser for
kommunen.

4.

Hovedutvalget skal innenfor eget ansvarsområde gi forslag til uttalelser som
kommunestyret skal gi til statlige/fylkeskommunale planer som er av vesentlig betydning
for kommunen.

§4

MØTEPRINSIPPET

1.

Hovedutvalget treffer sine vedtak i møte.

2.

Lederen av utvalget kan beslutte at saker tas opp til behandling ved fjernmøte eller ved
skriftlig saksbehandling. Dette kan bare gjøres når det er påkrevd å få saken avgjort før
neste møte og det ikke er tid til å kalle inn til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så
viktig at det anses nødvendig.

§5

FORBEREDELSE AV SAKER FOR UTVALGET

1.

I enhver sak som forelegges utvalget skal det som hovedregel være saksfremstilling og
forslag til vedtak/innstilling fra rådmannen. I særlige tilfelle kan også ordføreren
saksbehandle en sak for utvalget.

2.

Saksforberedelse skjer etter prinsippet om fullført saksbehandling. Lederen påser at sakene
er forberedt på nevnte måte.

3.

Møteinnkalling med underbilag sendes utvalgets medlemmer, nødvendig antall
varamedlemmer, kontrollutvalg, revisor, rådmann, presse og ellers dem som ordfører
bestemmer.

§6
1.

ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER
Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller med
vedtak etter kommunelovens § 31.

§ 7 FASTSETTING AV MØTER, SAKSLISTE, INNKALLING, MØTELEDELSE
1.

Møter holdes på tid og sted vedtatt av utvalget selv, eller når lederen finner det påkrevd,
eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

2.

Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling sendes de som får
sakspapirene med 5 dagers varsel, og denne skal ha en oversikt over saker som skal
behandles med nødvendige underbilag.

3.

Sakslisten og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt, er
tilgjenglige for allmennheten. Møtene skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

4.

Møtene ledes av utvalgets leder, eller i denne fravær, nestleder. Har både leder og nestleder
forfall til møtet, velges særskilt møteleder med flertallsvalg. Dersom det ved slikt valg er
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§8

ÅPNING AV MØTET

1.

Organet er vedtaksført dersom halvdelen av medlemmene/varamedlemmene er tilstede.

2.

I løpet av møtet kan ingen medlemmer forlate møterommet uten etter avtale med
møteleder.

3.

Medlemmer/varamedlemmer som møter opp etter at møtet er satt, kan ikke tiltre møtet før
de har meldt seg for leder og aktuell sak som er tatt opp til behandling er ferdigbehandlet.

§9
1.

§ 10

INHABILITET
Den som er inhabil etter kommunelovens § 40 nr. 3, eller som blir fritatt etter pkt. 4 i
samme paragraf, tar ikke del ved behandlingen av aktuell sak. Vedkommende tar heller
ikke del ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.

BEHANDLING AV SAKENE

1.

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.

2.

Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på
sakslisten. De kan også treffe vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
lederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

3.

Utvalget kan også vedta å utsette behandlingen av en sak, selv etter at den er tatt opp til
behandling.

4.

Lederen refererer til den innstilling som foreligger til saken. Er det kommet nye
dokumenter i saken skal også disse refereres/fremlegges.

5.

Talerne får ordet i den rekkefølge de tegner seg. Ber flere om ordet samtidig bestemmer
møteleder rekkefølgen.

6.

Lederen kan tillate replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg, og ellers fastsette
tidsbegrensninger.

§ 11

ORDNING AV DEBATTEN

1.

Taleren skal holde seg nøye til saken eller den del av saken som debatten gjelder.
Møteleder skal påse at slikt skjer.

2.

Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre skal ikke finne sted.
Bifalls- eller mishagsytringer er ikke tillatt. Møteleder skal påse at slikt ikke skjer.

§ 12

FORBEREDELSE TIL AVSTEMNING

1.

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Alle forslag som fremmes skal leveres
skriftlig til møteleder, så fremt de ikke klart fremgår av saksdokumentene. Etter at saken er
tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes fram forslag i saken.

2.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og
de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å avgi blank stemme.

3.

Ved skriftlig avstemning (valg/ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme.

4.

Utvalget avgjør avstemningsordningen etter forslag fra lederen. Er en innstilling oppdelt
eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter lederen frem forslag om rekkefølgen
for avstemningen eller om alternativ votering.

5.

Ved debatt om forslag til avstemningsordning skal lederen påse at talerne utelukkende
holder seg til avstemningsspørsmålet.

6.

Det kan foreslås at det foretas prøveavstemning før saken tas opp til realitetsvotering.

7.

Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til
slutt, også etter prøveavstemning, stemmes det så over hele innstillingen.

§ 13

STEMMEMÅTEN

1.

Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

a)

Ved stilletiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag til vedtak.

b)

Ved at lederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag å avgi stemmetegn. Når
lederen bestemmer det, eller at medlem krever det, holdes kontraprøve.

c)

Ved stemmesedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan kun brukes ved
ansettelse/valg, dersom noe medlem krever det.

§ 14

VEDTAKSFØRHET - STEMMEPLIKT

1.

Hovedutvalget kan bare treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er tilstede
under forhandlingene og har avgitt stemme i vedkommende sak.

2.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

3.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning) er leders stemme utslagsgivende.

4.

Alle møtende medlemmer/varamedlemmer har plikt til å stemme så fremt de ikke ved
begynnelsen av behandlingen er fritatt fra å delta i behandlingen av saken med hjemmel i
kommunelovens § 40 nr. 4.

§ 15
1.

§ 16
1.

§ 17
1.
2.

MINDRETALLSANKE
Et vedtak i tjenesteutvalget kan ankes inn for kommunestyret dersom 1/3 av medlemmene
krever det med mindre en særlov bestemmer noe annet. Et slikt krav må fremsettes før
møtets slutt.
UNDERUTVALG M.M.
Følgende faste utvalg hører inn under hovedutvalg ansvarsområde:

SPØRSMÅL/HENVENDELSER
Et hvert medlem kan reise spørsmål til lederen i hovedutvalgets møte, både av politiske og
administrative art.
Slike spørsmål skal anmeldes skriftlig til lederen innen 2 dager før møtet spørsmålet ønskes
besvart. Spørsmål som anmeldes etter nevnte frist kan ikke forventes besvart før i neste
møte.

3.

Hovedutvalgsleder sørger for at kopi av anmeldte spørsmål foreligger på medlemmenes
bord ved møtets begynnelse.

4.

Spørsmålet behandles etter de saker som er ført opp på kartet.

5.

Spørsmål kan begrunnes og taletiden kan begrenses til 5 minutter.

6.

Spørsmål besvares av lederen. Denne kan likevel be rådmannen eller den han bemyndiger
redegjøre for saken.

7.

Svarene bør være korte og det tillates ikke debatt i forbindelse med dette. Når spørsmålet er
besvart har spørreren rett til å stille ett tilleggsspørsmål.

8.

Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmål kan ikke realitetsbehandles hvis lederen
eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

§ 18

MØTEBOK

1.

Det skal føres møtebok over forhandlingene i utvalget.

2.

I møteboka føres opplysninger om innkallingen, møtested, møtetidspunkt, fraværende
medlemmer og møtende varamedlemmer og hvem som var tilstede fra administrasjonen.

3.

Det bør fremgå av møteboka hvordan de enkelte representanter har stemt.

4.

For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene og de vedtak som ble
gjort.

5.

Lederen - eventuelt utvalget - avgjør om protokolltilførsel skal tillates.

6.

Utvalgets leder og sekretær underskriver møteboka. Eventuelt kan det oppnevnes to
medlemmer i tillegg til leder til å underskrive møteboka.

§ 19

MØTE- OG TALERETT
Rådmann har møte- og talerett. Han/hun kan la seg representere ved en av sine
underordnede.
Representant(-er) fra arbeidstakerorganisasjoner har møte- og talerett etter kommunelovens
§ 26 enkelte saker. Det vises til eget reglement.

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2007/2309- 0

Lnr: 18894/2007 Ark: 033 /ESA

REGLEMENT FOR PLAN- OG MILJØUTVALGET
vedtatt av kommunestyret 11.10.07 - sak 83/07.

Ajourført pr. 12.0.3.09 – sak 15/09
§1

VALG OG SAMMENSETNING

1.

Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av og blant kommunestyrets
medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger h.h.v. utvalgets leder og nestleder.

2.

Valgene gjelder for den kommunale valgperiode.

3.

Har medlemmer gyldig forfall til et møte i hovedutvalg, innkalles varamedlemmer i den
nummerorden de er valgt. Er medlemmene valgt ved forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall.

4.

Dersom et medlem av hovedutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er hovedutvalget valgt ved forholdstallsvalg,
skal det suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhører.

5.

Trer lederen endelig ut av utvalget, velges ny leder.

§2

HOVEDUTVALGETS ANSVARSOMRÅDE

Utvalget har følgende oppgaver/funksjoner:






Fast planutvalg etter plan- og bygningsloven med unntak av § kap VI.
(Kommuneplanlegging) og kap VIII (Ekspropriasjon).
Overordnet miljøpolitikk i de saker/planer som utvalget behandler.
Planutvikling. Innstiller til kommunestyret i reguleringssaker.
Forhandlingsutvalg i innsigelser i reguleringssaker. Ordfører + leder av plan- og
miljøutvalget
Navnekomite

§3

UTVALGETS OPPGAVER OG BESLUTNINGSMYNDIGHET

A.

BESLUTNINGSMYNDIGHET

1.

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innen ansvarsområdet og som er skissert
ovenfor (fast planutvalg etter plan- og bygningsloven med unntak av kap. VI og XIII) .
Utvalget har innstillingsmyndighet i saker innenfor eget ansvarsområde, men hvor
avgjørelsesmyndigheten er tillagt kommunestyret.
Kommunelovens hastekompetanse (§ 13) tillegges utvalget for saker innen eget
ansvarsområde.

2.

B.

Utvalget kan opprette komiteer for å arbeide med tidsbestemte oppgaver. Andre enn
utvalgets medlemmer kan sitte i slike komiteer.

INNSTILLINGER OG UTTALELSER

1.

Hovedutvalget innstiller selv til kommunestyret i saker innenfor ansvarsområdet.

2.

Hovedutvalget skal innen sitt ansvarsområde gi uttalelse til kommunestyret i alle plansaker
som er av vesentlig betydning for kommunens virksomhet og som også får vesentlige
konsekvenser for andre områder.

3.

Hovedutvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi forslag til mandat og rammer for alt
planarbeid som ikke forventes å få vesentlige økonomiske/prinsipielle konsekvenser for
kommunen.

§4

MØTEPRINSIPPET

1.

Hovedutvalget treffer sine vedtak i møte.

2.

Lederen av utvalget kan beslutte at saker tas opp til behandling ved fjernmøte eller ved
skriftlig saksbehandling. Dette kan bare gjøres når det er påkrevd å få saken avgjort før
neste møte og det ikke er tid til å kalle inn til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så
viktig at det anses nødvendig.

§5

FORBEREDELSE AV SAKER FOR UTVALGET

1.

I enhver sak som forelegges utvalget skal det som hovedregel være saksfremstilling og
forslag til vedtak/innstilling fra rådmannen. I særlige tilfelle kan også ordføreren
saksbehandle en sak for utvalget.

2.

Saksforberedelse skjer etter prinsippet om fullført saksbehandling. Lederen påser at sakene
er forberedt på nevnte måte.

3.

Møteinnkalling med underbilag sendes utvalgets medlemmer, nødvendig antall
varamedlemmer, kontrollutvalg, revisor, rådmann, presse og ellers dem som ordfører
bestemmer.

§6
1.

ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER
Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller med
vedtak etter kommunelovens § 31.

§ 7 FASTSETTING AV MØTER, SAKSLISTE, INNKALLING, MØTELEDELSE
1.

Møter holdes på tid og sted vedtatt av utvalget selv, eller når lederen finner det påkrevd,
eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

2.

Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling sendes de som får
sakspapirene med 5 dagers varsel, og denne skal ha en oversikt over saker som skal
behandles med nødvendige underbilag.

3.

Sakslisten og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt, er
tilgjenglige for allmennheten. Møtene skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

4.

Møtene ledes av utvalgets leder, eller i denne fravær, nestleder. Har både leder og nestleder
forfall til møtet, velges særskilt møteleder med flertallsvalg. Dersom det ved slikt valg er
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§8

ÅPNING AV MØTET

1.

Organet er vedtaksført dersom halvdelen av medlemmene/varamedlemmene er tilstede.

2.

I løpet av møtet kan ingen medlemmer forlate møterommet uten etter avtale med
møteleder.

3.

Medlemmer/varamedlemmer som møter opp etter at møtet er satt, kan ikke tiltre møtet før
de har meldt seg for leder og aktuell sak som er tatt opp til behandling er ferdigbehandlet.

§9
1.

§ 10

INHABILITET
Den som er inhabil etter kommunelovens § 40 nr. 3, eller som blir fritatt etter pkt. 4 i
samme paragraf, tar ikke del ved behandlingen av aktuell sak. Vedkommende tar heller
ikke del ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.

BEHANDLING AV SAKENE

1.

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.

2.

Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på
sakslisten. De kan også treffe vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
lederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

3.

Utvalget kan også vedta å utsette behandlingen av en sak, selv etter at den er tatt opp til
behandling.

4.

Lederen refererer til den innstilling som foreligger til saken. Er det kommet nye
dokumenter i saken skal også disse refereres/fremlegges.

5.

Talerne får ordet i den rekkefølge de tegner seg. Ber flere om ordet samtidig bestemmer
møteleder rekkefølgen.
Lederen kan tillate replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg, og ellers fastsette
tidsbegrensninger.

6.

§ 11

ORDNING AV DEBATTEN

1.

Taleren skal holde seg nøye til saken eller den del av saken som debatten gjelder.
Møteleder skal påse at slikt skjer.

2.

Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre skal ikke finne sted.
Bifalls- eller mishagsytringer er ikke tillatt. Møteleder skal påse at slikt ikke skjer.

§ 12

FORBEREDELSE TIL AVSTEMNING

1.

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Alle forslag som fremmes skal leveres
skriftlig til møteleder, så fremt de ikke klart fremgår av saksdokumentene. Etter at saken er
tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes fram forslag i saken.

2.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og
de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å avgi blank stemme.

3.

Ved skriftlig avstemning (valg/ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme.

4.

Utvalget avgjør avstemningsordningen etter forslag fra lederen. Er en innstilling oppdelt
eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter lederen frem forslag om rekkefølgen
for avstemningen eller om alternativ votering.

5.

Ved debatt om forslag til avstemningsordning skal lederen påse at talerne utelukkende
holder seg til avstemningsspørsmålet.

6.

Det kan foreslås at det foretas prøveavstemning før saken tas opp til realitetsvotering.

7.

Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til
slutt, også etter prøveavstemning, stemmes det så over hele innstillingen.

§ 13

STEMMEMÅTEN:

1.

Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

a)

Ved stilletiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag til vedtak.

b)

Ved at lederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag å avgi stemmetegn. Når
lederen bestemmer det, eller at medlem krever det, holdes kontraprøve.

c)

Ved stemmesedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan kun brukes ved
ansettelse/valg, dersom noe medlem krever det.

§ 14

VEDTAKSFØRHET - STEMMEPLIKT

1.

Hovedutvalget kan bare treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er tilstede
under forhandlingene og har avgitt stemme i vedkommende sak.

2.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

3.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning) er leders stemme utslagsgivende.

4.

Alle møtende medlemmer/varamedlemmer har plikt til å stemme så fremt de ikke ved
begynnelsen av behandlingen er fritatt fra å delta i behandlingen av saken med hjemmel i
kommunelovens § 40 nr. 4.

§ 15

SPØRSMÅL/HENVENDELSER

1.

Et hvert medlem kan reise spørsmål til lederen i hovedutvalgets møte, både av politiske og
administrative art.

2.

Slike spørsmål skal anmeldes skriftlig til lederen innen 2 dager før møtet spørsmålet ønskes
besvart. Spørsmål som anmeldes etter nevnte frist kan ikke forventes besvart før i neste
møte.

3.

Hovedutvalgsleder sørger for at kopi av anmeldte spørsmål foreligger på medlemmenes
bord ved møtets begynnelse.

4.

Spørsmålet behandles etter de saker som er ført opp på kartet.

5.

Spørsmål kan begrunnes og taletiden kan begrenses til 5 minutter.

6.

Spørsmål besvares av lederen. Denne kan likevel be rådmannen eller eller den han
bemyndiger redegjøre for saken.

7.

Svarene bør være korte og det tillates ikke debatt i forbindelse med dette. Når spørsmålet er
besvart har spørreren rett til å stille ett tilleggsspørsmål.

8.

Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmål kan ikke realitetsbehandles hvis lederen
eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

§ 16

MØTEBOK

1.

Det skal føres møtebok over forhandlingene i utvalget.

2.

I møteboka føres opplysninger om innkallingen, møtested, møtetidspunkt, fraværende
medlemmer og møtende varamedlemmer og hvem som var tilstede fra administrasjonen.

3.

Det bør fremgå av møteboka hvordan de enkelte representanter har stemt.

4.

For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene og de vedtak som ble
gjort.

5.

Lederen - eventuelt utvalget - avgjør om protokolltilførsel skal tillates.

6.

Utvalgets leder og sekretær underskriver møteboka. Eventuelt kan det oppnevnes to
medlemmer i tillegg til leder til å underskrive møteboka.

§ 17

MØTE- OG TALERETT
Rådmann har møte- og talerett. Han/hun kan la seg representere ved en av sine
underordnede.
Representant(-er) fra arbeidstakerorganisasjoner har møte- og talerett etter kommunelovens
§ 26 enkelte saker. Det vises til eget reglement.

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2007/2309- 0

Lnr: 5511/2009 Ark: 033 /ESA

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET
(Kommuneloven §8)
Vedtatt av kommunestyret 11.10.07 – sak 83/07
Ajourført pr. 12.03.09 – sak 15/09
Formannskapet består av 7 medlemmer og velges av kommunestyret.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av og blant medlemmene
kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, ellers som
flertallsvalg
Den til enhver tid fungerende ordfører og varaordfører er h.h.v leder og nestleder.
1.

Har medlemmer gyldig forfall til et møte i hovedutvalg, innkalles varamedlemmer i den
nummerorden de er valgt. Er medlemmene valgt ved forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmer fra den gruppe hvor det er forfall.

2.

Dersom et medlem av hovedutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt
medlem, selv om det er valgt varamedlem. Er hovedutvalget valgt ved forholdstallsvalg,
skal det suppleres fra den samme gruppe som den utredende tilhører.

3.

Trer lederen endelig ut av utvalget, velges ny leder.
FORMANNSKAPETS ANSVARSOMRÅDE

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak (Kommuneloven §
8). For øvrig fastsetter kommunestyret selv områder for formannskapet virksomhet.
Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
Oppgaver som ellers legges til formannskapet.

finansforvalning

rapportering økonomi

kommuneplan, kommunedelsplan, næringsplan, andre overordnede planer

overordnet miljøpolitikk i de saker/planer som utvalget behandler

næringsutvikling

strategiske satsingsområder

interkommunalt arbeid/samarbeid ( eks. areal, transport, samferdsel renovasjon, vann
avløp)

skattesaker

representantskap knp. Sørlandet

interkommunale selskaper

Valgstyre (valglovens § 15)

Eiendomssaker (kjøp/salg og saker som "kommunen er grunneier")

Evt. saker vedr. husbanken.

Kommunaltekniske saker.

Evt. avvikssaker i forhold til vedtatte planer/budsjett.

Øvrige saker som naturlig ikke er plassert annet sted.

Havnestyret

Formannskapet innstiller til kommunestyret i saker innenfor ansvarsområdet og som ikke avgjøres
endelig i formannskapet.
Kommunelovens hastekompetanse (§ 13) tillegges utvalget for saker innen eget ansvarsområde.
Formannskapet skal innenfor eget ansvarsområde gi forslag til uttalelser som kommunestyret skal
gi til statlige/fylkeskommunale planer som er av vesentlig betydning for kommunen.
UNDERUTVALG M.M.
Følgende faste utvalg hører inn under hovedutvalg ansvarsområde:
*
*

Skatteutvalg
Administrasjonsutvalg
MØTEPRINSIPPET

1.

Hovedutvalget treffer sine vedtak i møte.

2.

Lederen av utvalget kan beslutte at saker tas opp til behandling ved fjernmøte eller ved
skriftlig saksbehandling. Dette kan bare gjøres når det er påkrevd å få saken avgjort før
neste møte og det ikke er tid til å kalle inn til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så
viktig at det anses nødvendig.
FORBEREDELSE AV SAKER FOR UTVALGET

1.

I enhver sak som forelegges utvalget skal det som hovedregel være saksfremstilling og
forslag til vedtak/innstilling fra rådmannen. I særlige tilfelle kan også ordføreren
saksbehandle en sak for utvalget.

2.

Saksforberedelse skjer etter prinsippet om fullført saksbehandling. Lederen påser at sakene
er forberedt på nevnte måte.

3.

Møteinnkalling med underbilag sendes utvalgets medlemmer, nødvendig antall
varamedlemmer, kontrollutvalg, revisor, rådmann, presse og ellers dem som ordfører
bestemmer.
ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER

1.

Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller med
vedtak etter kommunelovens § 31.
FASTSETTING AV MØTER, SAKSLISTE, INNKALLING, MØTELEDELSE

1.

Møter holdes på tid og sted vedtatt av utvalget selv, eller når lederen finner det påkrevd,
eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

2.

Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling sendes de som får
sakspapirene med 5 dagers varsel, og denne skal ha en oversikt over saker som skal
behandles med nødvendige underbilag.

3.

Sakslisten og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet/underlagt taushetsplikt, er
tilgjenglige for allmennheten. Møtene skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

4.

Møtene ledes av utvalgets leder, eller i denne fravær, nestleder. Har både leder og nestleder
forfall til møtet, velges særskilt møteleder med flertallsvalg. Dersom det ved slikt valg er
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
ÅPNING AV MØTET

1.

Organet er vedtaksført dersom halvdelen av medlemmene/varamedlemmene er tilstede.

2.

I løpet av møtet kan ingen medlemmer forlate møterommet uten etter avtale med
møteleder.

3.

Medlemmer/varamedlemmer som møter opp etter at møtet er satt, kan ikke tiltre møtet før
de har meldt seg for leder og aktuell sak som er tatt opp til behandling er ferdigbehandlet.

INHABILITET
1.

Den som er inhabil etter kommunelovens § 40 nr. 3, eller som blir fritatt etter pkt. 4 i
samme paragraf, tar ikke del ved behandlingen av aktuell sak. Vedkommende tar heller
ikke del ved behandlingen av habilitetsspørsmålet.

BEHANDLING AV SAKENE
1.

Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallingen til møtet.

2.

Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på
sakslisten. De kan også treffe vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke
lederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.

3.

Utvalget kan også vedta å utsette behandlingen av en sak, selv etter at den er tatt opp til
behandling.

4.

Lederen refererer til den innstilling som foreligger til saken. Er det kommet nye
dokumenter i saken skal også disse refereres/fremlegges.

5.

Talerne får ordet i den rekkefølge de tegner seg. Ber flere om ordet samtidig bestemmer
møteleder rekkefølgen.

6.

Lederen kan tillate replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg, og ellers fastsette
tidsbegrensninger.

ORDNING AV DEBATTEN
1.

Taleren skal holde seg nøye til saken eller den del av saken som debatten gjelder.
Møteleder skal påse at slikt skjer.

2.

Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre skal ikke finne sted.
Bifalls- eller mishagsytringer er ikke tillatt. Møteleder skal påse at slikt ikke skjer.

FORBEREDELSE TIL AVSTEMNING
1.

Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Alle forslag som fremmes skal leveres
skriftlig til møteleder, så fremt de ikke klart fremgår av saksdokumentene. Etter at saken er
tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes fram forslag i saken.

2.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og
de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å avgi blank stemme.

3.

Ved skriftlig avstemning (valg/ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme.

4.

Utvalget avgjør avstemningsordningen etter forslag fra lederen. Er en innstilling oppdelt
eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter lederen frem forslag om rekkefølgen
for avstemningen eller om alternativ votering.

5.

Ved debatt om forslag til avstemningsordning skal lederen påse at talerne utelukkende
holder seg til avstemningsspørsmålet.

6.

Det kan foreslås at det foretas prøveavstemning før saken tas opp til realitetsvotering.

7.

Blir avstemningen oppdelt, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til
slutt, også etter prøveavstemning, stemmes det så over hele innstillingen.

STEMMEMÅTEN
1.

Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

a)

Ved stilletiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag til vedtak.

b)

Ved at lederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag å avgi stemmetegn. Når
lederen bestemmer det, eller at medlem krever det, holdes kontraprøve.

c)

Ved stemmesedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten kan kun brukes ved
ansettelse/valg, dersom noe medlem krever det.

VEDTAKSFØRHET - STEMMEPLIKT
1.

Hovedutvalget kan bare treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene er tilstede
under forhandlingene og har avgitt stemme i vedkommende sak.

2.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall av de stemmer som avgis.

3.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning) er leders stemme utslagsgivende.

4.

Alle møtende medlemmer/varamedlemmer har plikt til å stemme så fremt de ikke ved
begynnelsen av behandlingen er fritatt fra å delta i behandlingen av saken med hjemmel i
kommunelovens § 40 nr. 4.
SPØRSMÅL/HENVENDELSER

1.

Et hvert medlem kan reise spørsmål til lederen i hovedutvalgets møte, både av politiske og
administrative art.

2.

Slike spørsmål skal anmeldes skriftlig til lederen innen 2 dager før møtet spørsmålet ønskes
besvart. Spørsmål som anmeldes etter nevnte frist kan ikke forventes besvart før i neste
møte.

3.

Hovedutvalgsleder sørger for at kopi av anmeldte spørsmål foreligger på medlemmenes
bord ved møtets begynnelse.

4.

Spørsmålet behandles etter de saker som er ført opp på kartet.

5.

Spørsmål kan begrunnes og taletiden kan begrenses til 5 minutter.

6.

Spørsmål besvares av lederen. Denne kan likevel be rådmannen eller eller den han
bemyndiger redegjøre for saken.

7.

Svarene bør være korte og det tillates ikke debatt i forbindelse med dette. Når spørsmålet er
besvart har spørreren rett til å stille ett tilleggsspørsmål.

8.

Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmål kan ikke realitetsbehandles hvis lederen
eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.
MØTEBOK

1.

Det skal føres møtebok over forhandlingene i utvalget.

2.

I møteboka føres opplysninger om innkallingen, møtested, møtetidspunkt, fraværende
medlemmer og møtende varamedlemmer og hvem som var tilstede fra administrasjonen.

3.

Det bør fremgå av møteboka hvordan de enkelte representanter har stemt.

4.

For øvrig føres inn det som må til for å vise gangen i forhandlingene og de vedtak som ble
gjort.

5.

Lederen - eventuelt utvalget - avgjør om protokolltilførsel skal tillates.

6.

Utvalgets leder og sekretær underskriver møteboka. Eventuelt kan det oppnevnes to
medlemmer i tillegg til leder til å underskrive møteboka.
MØTE- OG TALERETT
Rådmann har møte- og talerett. Han/hun kan la seg representere ved en av sine
underordnede.
Representant(-er) fra arbeidstakerorganisasjoner har møte- og talerett etter
kommunelovens § 26 enkelte saker. Det vises til eget reglement.

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2007/2309- 22

Lnr: 5519/2009 Ark: 033 /ESA

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2010/1842- 8

Lnr: 13239/2011 Ark: 033 /JAS

Reglement for Søgne kommunestyre
Vedtatt av kommunestyret 27.05.10 – sak 29/10
Endret av kommunestyret 28.04.11 – sak 29/11

For saksbehandling i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende
bestemmelser:
§ 1.

Saksforberedelsen
Sakene fremmes for kommunestyret i henhold til reglene om fullført saksbehandling.

§ 2.

Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling – Kl. § 32.
Formannskapet vedtar møteplan for hvert halvår. Ordføreren sørger for kunngjøring og
innkalling til det enkelte møte med opplysning om tid og sted for møtet og om hvor
dokumentene er utlagt.
Sakslisten skal ha egne C-saker for saker som er unntatt offentlighet og som skal behandles
for lukkede dører. Sakslisten er offentlig, jfr. Off.l. § 2. Den skal konkret angi den enkelte
sak, evt. anonymisert hvis taushetsplikt tilsier det.
I tillegg til de faste medlemmer, sendes innkalling med sakskart til varamedlemmene og
andre i h.t. til egen utsendelsesliste.

§ 3.

Rett og plikt til å delta i møte. Inhabilitet – Kl. § 40.
Kommunestyrets medlemmer har møteplikt.
Gyldig forfall meldes straks til formannskapssekretariatet slik at varamedlem kan innkalles.
Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven og Kl.§ 40 nr. 3. Medlem som antar at
det kan foreligge inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta spørsmålet opp med ordføreren
eller rådmannen.
Gyldig forfall under møtet meddeles straks til møteleder, og varamedlem som er til stede
trer inn.

§ 4.

Åpne eller lukkede møter. Taushetsplikt.
Om åpne eller lukkede dører gjelder reglene i Kl.§ 31.
Taushetsplikt:
For opplysninger i dokumenter som er unntatt offentlighet, gjelder det taushetsplikt med
mindre vedtaket blir omgjort av administrasjonen eller kommunestyret/folkevalgt organ.
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Blir det vedtatt å behandle sak for lukkede dører, plikter kommunestyrets medlemmer og
kommunalt ansatte som måtte være til stede, så langt ikke annet er vedtatt, å bevare taushet
om forhandlingene og de vedtak som gjøres. Taushetsplikten varer inntil annet er bestemt,
eller inntil de hensyn – til kommunen eller andre – som har bevirket vedtaket om lukkede
dører, er falt bort. Er også andre til stede under forhandlingene om slik sak, pålegger
møteleder dem taushetsplikt.
§ 5.

Deltakelse for andre enn kommunestyrets medlemmer.
Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede. (Kl.§ 23
nr.3).
Andre kommunalt ansatte og særlig sakkyndige kan ta del når ordføreren eller kommunestyret kaller dem inn. Disse kan gi opplysninger og utgreiinger, men har for øvrig ikke
anledning til å ta del i forhandlingene.

§ 6.

Innledning til møtet.
Ved møtets åpning foretas opprop for å konstatere hvem som er til stede og at
kommunestyret er vedtaksført (Kl. § 33).
Er kommunestyret vedtaksført, erklærer møtelederen møtet for satt. Fra dette tidspunkt og
til møtets slutt, kan ikke noen av medlemmene forlate møtet uten på forhånd å melde fra til
møtelederen.
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, må melde seg for møteleder før
de tar sete.

§ 7.

Endring av saksliste – Kl. § 34.
Sakene behandles i den rekkefølge de er angitt i sakskartet hvis ikke kommunestyret
bestemmer noe annet.
Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning
eller kommunestyret vedtar å utsette behandlingen.
Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møteleder
eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. Sak som ikke tas opp til
behandling, sendes rådmannen eller føres opp til behandling til senere møte dersom det er
gitt innstilling i saken.

§ 8.

Møteledelse og ordskifte.
Behandlingen av den enkelte sak starter med at møteleder viser til den foreliggende innstilling og gjør rede for eventuelle nye opplysninger eller dokumenter i saken.
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Møteleder spør om noen vil ha ordet i saken. Medlemmene får ordet i den rekkefølge de ber
om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem.
Møtelederen kan, når det anses å være av betydning for ordskiftet, tillate replikk og svar på
denne i forbindelse med siste talers innlegg for å rette på misforståelser, komme frem med
nye opplysninger, spørsmål eller svar på direkte spørsmål.
Medlemmene skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Vedkommende skal
holde seg nøye til den sak eller til 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 eller pålegg av møtelederen, skal møtelederen advare vedkommende. Retter hun eller han seg ikke etter dette, kan møtelederen ta
fra vedkommende ordet eller ved avstemning la kommunestyret avgjøre om vedkommende
skal stenges ute fra resten av møtet.
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 misforståelser fra talerens side.
§ 8 A Taletid.
Ordinær taletid er 3 minutter pr. innlegg pr. representant pr. sak.
Gruppeledere/hovedtalsperson eller saksordfører får ordinært ordet først i en sak til 5
minutters innlegg.
Møteleder har anledning til å utøve skjønn ved praktiseringen av disse retningslinjene.
§ 9.

Forslag.
Bare kommunestyrets medlemmer har forslagsrett.
Det kan fremmes nye forslag i en sak som er oppe til behandling inntil saken er tatt opp til
votering. Forslagene må ha sammenheng med den saken som behandles. Hvis ikke, må det
anses som ny sak, jfr.§ 7, siste ledd.
Forslag skal leveres skriftlig og undertegnes.
Møtelederen kan tillate muntlige forslag bl.a. ved valg, ansettelse og utsettelsesforslag.

§ 10. Avstemninger – Kl. § 35.
Når ordskiftet er ferdig, tar møtelederen saken opp til avstemning. Før saken tas opp til
votering, leser møteleder opp foreliggende/innkomne forslag. Fra da og til den er avgjort,
må det ikke være mer ordskifte om saken eller settes frem noe nytt forslag i saken. Heller
ikke er det i dette tidsrom anledning til å ta opp noen annen sak til behandling.
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Bare medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett
til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig og plikter å avgi stemme.
Ved valg og ansettelse er det adgang til å stemme blankt. (Kl.§ 40 nr. 2).
Er saken delt opp eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag
om rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se
til at medlemmene holder seg til avstemningsspørsmålet.
§ 11. Prøveavstemning.
Før endelig avstemning i en sak, kan kommunestyret vedta prøveavstemning.
Er det forslag som det skal stemmes over delt i flere punkter, bør det i alminnelighet
stemmes foreløpig over hvert enkelt punkt, og til slutt – i tilfelle også her etter en prøveavstemning – over hele forslaget.
§ 12. Stemmemåten.
Avstemning settes i verk på en av disse måter:
a)

Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.

b).

Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er for eller i mot et forslag til å
reise seg. Når møtelederen bestemmer det eller ett av medlemmene krever det,
holdes kontraprøver. Krav om kontraprøver må settes frem straks etter at
møtelederen har sagt fra om resultatet av avstemningen.

c)

Ved navnopprop med ja eller nei som svar. Navnopprop kan foretas hvis det etter
kontraprøver i h.t. pkt. b fortsatt kan være uklarhet om stemmegivningen.
Bestemmelser om navnopprop avgjøres etter samme regler som ved krav om
kontraprøver. Opprop skjer i h.t. den samme listen som nyttes ved møtets
innledning ( § 6).

d)

Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning (Kl.§ 35
nr.5)
Ved valg og ansettelser gjelder ellers reglene i Kl. § 35 nr. 3 og 4 og §§ 36 – 38.

§ 13. Forespørsler (interpellasjoner) – Kl. § 34.
Ethvert møtende medlem kan rette forespørsler til ordfører (møteleder), også om saker som
ikke står på sakslisten (Kl. § 34 nr. 2). Forespørsel som fremmes direkte i møte, kan ikke
forlanges besvart i samme møte.
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Forespørsler som ønskes besvart i et berammet møte, skal være meldt skriftlig til
ordføreren senest kl. 12.00 to dager før møtet. Kopi av spørsmålene skal være tilgjengelige
for partienes gruppeledere før kommunestyremøtet.
Interpellanten og den som besvarer forespørselen kan gis ordet inntil 2 ganger hver,
begrenset til 5 min. for første innlegg og 2 min for 2. innlegg.
Andre kan ikke gis ordet mer enn en gang, begrenset til 2 min.
Forslag som settes frem i forbindelse med forespørsel, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg det
(Kl. § 34 nr 1).
Forespørsler som ikke blir besvart i det tillyste møte, blir å ta opp i neste kommunestyremøte.
Møtelederen eller kommunestyret kan i enkelttilfelle tillate at ordskiftet utvides.
§ 14. Retningslinjer for åpen spørretid.
1.

Etter at navneopprop er foretatt gjennomføres inntil 30 minutter åpen spørretid i
kommunestyresalen.

2.

Spørsmål som ønskes besvart må være skriftlige, og være ordføreren i hende senest
kl. 12.00 to dager før møtet. Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke
spørretiden fullt ut, settes kommunestyrets møte umiddelbart.
Kopi av spørsmålene skal være tilgjengelige for partienes gruppeledere før
kommunestyremøte.

3.

Alle personer som er bosatt i Søgne kommune kan stille spørsmål til ordføreren.
Medlemmer eller møtende varamedlemmer i kommunestyret og medlemmer av
hovedutvalg kan ikke delta som spørrere.

4.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for
kommunens innbyggere. Spørsmål til dagens sakskart godtas ikke.

5.

Spørsmålene skal være korte. Det må ordinært ikke ta mer enn 1 minutt å stille dem
og inntil 2 minutter å besvare dem. Det kan gis tid for inntil 2 korte replikker.
Som hovedregel leses spørsmålet opp av spørreren og besvares av ordføreren
(møteledere). Ordføreren (møteleder) kan også lese opp spørsmålet.

6.

Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. Spørsmål som
ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.

7.

Følgende protokolleres:
-

Navn på spørreren
Spørsmålet (hovedessensen)
Hvem som besvarer.
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8.

Ordningen med offentlig spørretid kunngjøres samtidig med annonsering av
kommunestyrets møte.

9.

Oppstår det tvil om forståelse av disse retningslinjer avgjør ordføreren (møteleder)
spørsmålet.

§ 15. Deputasjoner.
Representanter for velforeninger, lag eller grupper som vil møte for kommunestyret og
uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.
Kommunestyret avgjør om representantene skal tas i mot. Blir det godtatt, gis
representantene anledning til å møte et utvalg av kommunestyrets medlemmer utenfor
møtesalen. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper være representert. Er
ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør hun eller han tjeneste som leder i
dette, ellers velger utvalget selv leder.
Etter å ha hørt representantenes uttalelser og mottatt eventuelle skriftlige dokumenter, gir
lederen av utvalget kommunestyret en orientering om saksforholdet.
Gjelder henvendelsen en sak som står på sakslisten, gis orienteringen når denne saken tas
opp til behandling. I andre tilfelle, avgjør kommunestyret hvordan henvendelsen skal
behandles, jfr. Kl. § 34 nr. 1 og reglementets § 7, siste ledd.
§ 16. Orden i salen og bygningen.
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og bygningen ellers.
Møtelederen 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 eller
kommunestyret pålegge vedkommende tilhører eller samtlige tilhørere å forlate møtesalen.
Oppslag, tegninger eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under
møtene, med mindre møtelederen eller kommunestyret samtykker.
§ 17. Møtebok m.v. – Kl. § 30 nr. 3.
Det skal føres møtebok over forhandlingene i kommunestyret.
Møteboken skal inneholde angivelse av hvert møte med møtested og tid, innkallingsdato og
fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller noen til under
forhandlingene, anføres dette slik at møteboken, sammenholdt med medlemsfortegnelsen,
viser hvem som har deltatt i den enkelte sak.
Videre angis hvem som møtte fra kommuneadministrasjonen.
For øvrig skal møteboken vise gangen i forhandlingene, fortløpende saksnummer for det
enkelte kalenderår og hva saken gjelder.
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For den enkelte sak føres først foreliggende innstilling, deretter vedtaksforslag og
voteringer med stemmetall, og til slutt hvilket vedtak som er fattet.
Møtelederen eller kommunestyret avgjør om det skal tillates noen protokolltilførsel.
Eventuell avvisning anmerkes i møteboka.
Ved møtets slutt leses opp det som er bokført, hvis ikke annet blir bestemt.
Møteboka undertegnes av møtelederen og kommunestyrets sekretær.
Utskrift av møteboka sendes medlemmer og varamedlemmer og andre i h.t. avtale. Et
eksemplar oppbevares i formannskapssekretariatet.

§ 18. Ikrafttredelse.
Reglementet gjelder fra vedtakstidspunktet i kommunestyret.
Fra samme tidspunkt oppheves tidligere reglement av 27. november 2007 med senere
endring.
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