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1. Virkeområde
Reglementet gjelder for folkevalgte organer. Reglementet følger definisjon i kommuneloven
§ 5-1. Alle lovhenvisninger i dette dokumentet gjelder kommuneloven dersom ikke annet er
angitt.
2. Vedtaksmyndighet
Det folkevalgte organet sin vedtaksmyndighet følger av de til enhver tids gjeldende
delegeringer.
3. Møteinnkalling
Møteinnkalling sendes som hovedregel én uke før møtet for organ med vedtakskompetanse,
(jf. § 11-3). Saklisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt offentlighet skal
være tilgjengelige for allmennheten fra samme tidspunkt.
4. Møtetidspunkt
Møtetidspunkt og møtested fastsettes i møteinnkallingen. For de organ det er hensiktsmessig
vedtas møteplan for påfølgende år senest i desember året før, hvor dato for møter i folkevalgte
organ fastsettes. Møter i folkevalgte organ avholdes som hovedregel på dagtid.
5. Forfall
Når et medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte, skal det snarest søkes og begrunnes
hvorfor fritak er nødvendig til organets leder, (jf. § 7-10 «Opprykk, nyvalg og
suppleringsvalg» og § 8-1 «Rett og plikt til å delta i møte»). Det samme gjelder når det er
kjent at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møtet. Et varamedlem som er
tilstede i salen, må ta sete i forsamlingen, selv om vedkommende på forhånd ikke er innkalt.
6. Møteoffentlighet
Alle møter i folkevalgte organ er offentlige møter, (jf. § 11-5). Møter i folkevalgte organ med
beslutningsmyndighet skal ha en møteplan, der tid og sted for møtet kunngjøres i
innkallingen.
Et folkevalgt organ kan vedta å lukke møtet etter de regler som er nærmere beskrevet i lov.
7. Lyd- og bildeopptak
Kommunestyre skal, med mindre møtet lukkes, overføres i samtid på åpent nettverk.
Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal
møtelederen gi tillatelse til at det gjøres opptak av eller overføres lyd eller bilde fra åpne
møter, (jf. § 11-6).
8. Møteledelse
Leder i det folkevalgte organet er møteleder. Er denne forhindret fra å møte eller erklæres
inhabil, er nestleder møteleder. Har ikke organet oppnevnt nestleder, velges denne i møtet ved
flertallsvalg, (jf. § 11-2).
Kommunestyret ledes av ordføreren. Ved ordførerens fravær ledes kommunestyret av
varaordfører. Ved fravær av ordfører og/eller varaordfører velges en setteordfører/
settevaraordfører for møtet.

9. Ordskifte
Ordfører/utvalgsleder leser opp navnet saken har fått og redegjør for saken så langt det er
påkrevet. Deretter er ordet fritt, og representantene får ordet i den rekkefølge de har bedt om
det. Dersom flere ber om ordet samtidig, avgjør leder rekkefølgen. Taleren skal henvende seg
til lederen. Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken ordskiftet gjelder.
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er
heller ikke lov å lage ståk eller uro som uttrykker misnøye eller bifall.
10. Endring av sakliste
Et folkevalgt organ kan vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte
saklisten. Organet kan også fatte vedtak i sak som ikke står oppført på saklista dersom ikke
ordfører/møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette, (jf. § 11-3).
Ethvert medlem kan rette forespørsler til møteleder om saker som ikke står på saklista.
Spørsmålsstilleren avgjør om forespørselen kan stilles i form av grunngitt spørsmål eller
interpellasjon. Forespørsler behandles normalt først i møtet.
Grunngitte spørsmål;
Grunngitte spørsmål er forespørsler som gjelder konkrete forhold og som fremmes skriftlig av
et medlem overfor ordfører/utvalgsleder minimum 3 hverdager før møtet. Medlemmets
spørsmål og svaret sendes ut på nettbrettene. Spørsmålsstilleren gis anledning til kort å
fremføre spørsmålet og deretter svareren, som regel ordfører/utvalgsleder, ordet til svar.
Spørsmålsstilleren får anledning til et kort tilleggsspørsmål og svareren til et kort tilleggssvar.
Det kan ikke fremmes forslag ved grunngitte spørsmål.
Om interpellasjoner;
Interpellasjon er forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål, og der interpellanten eller
svareren, som regel ordfører/utvalgsleder, kan fremme forslag som tas opp til votering. Slike
forslag skal i hovedsak vedtas oversendt annen instans for utredning og videre behandling.
Interpellasjon skal fremmes skriftlig overfor ordfører/utvalgsleder minimum 10 dager før
møtet. Interpellasjonen og svar sendes ut som sak sammen med de øvrige saker, eller som
tilleggssak, så fremt dette er mulig.
Total behandlingstid av interpellasjon settes til maks 30 minutter. Interpellanten og svarer,
som regel ordfører/utvalgsleder, får ordet to ganger og øvrige talere en gang hver innenfor
rammen av maks behandlingstid. Forslag som fremmes i tilknytning til interpellasjoner kan
ikke realitetsbehandles hvis ordføreren eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette.
11. Forslag
Forslag skal leveres skriftlig og det skal tydelig framgå hvem som er avsender og om forslaget
fremmes på vegne av flere enn forslagsstilleren. Forslag kan gis muntlig dersom det går ut på
at noen skal velges eller ansettes, en sak som behandles skal utsettes, sendes tilbake til
innstillende organ eller at innstillingen ikke skal vedtas. Ordføreren/lederen av organet
refererer forslaget.
12. Vedtaksførhet
Det folkevalgte organet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede,
(jf. § 11-9). Fra møtet er lovlig satt og til møtets slutt kan ikke noe medlem forlate møtet uten
på forhånd å melde fra til møtelederen. Vedtak fattes med alminnelig flertall av de stemmer
som avgis, dersom annet ikke følger av kommuneloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn

valg, er møtelederens stemme avgjørende. Stemmelikhet i valgsaker avgjøres ved
loddtrekning. De møtende har plikt til å avgi stemme, med unntak av saker som gjelder valg
og ansettelser.
13. Habilitet
Ved vurdering av habilitet gjelder de regler som er beskrevet i forvaltningsloven med de
særregler som følger av kommuneloven, (jf. § 11-10). Når spørsmålet om medlemmets eller
varamedlemmets habilitet er reist, skal organet selv votere over dette.
14. Møtebok
For folkevalgte organ med vedtaksmyndighet føres møtebok, (jf. § 11-4). Møtebok skal gjøres
tilgjengelig for allmennheten innen 3 virkedager.
15. Fjernmøter
Fjernmøter er møter i folkevalgte organ hvor møtedeltakerne ikke sitter i samme lokale, men
hvor de ved hjelp av tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med
hverandre, (jf. § 11-7). Øvrige regler angitt i dette reglementet gjelder tilsvarende for
fjernmøter.
16. Lovlighetskontroll
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen kreve at departementet kontrollerer
om et vedtak er lovlig. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble truffet, (jf. §
27-1).
17. Valg og sammensetning av folkevalgte organer
17.1 Kommunestyre
Kommunestyret består at 37 medlemmer med varamedlemmer som velges for 4 år av
stemmeberettigede innbyggere i Nærøysund kommune etter reglene i valgloven.
Kommunestyret velger formannskap. Ordfører og varaordfører velges blant formannskapets
medlemmer, (jf. § 6-2). Valget foretas for hele valgperioden. 2 medlemmer fra ungdomsrådet
har møte- og talerett i kommunestyret.
17.2 Formannskap
Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret
for 4 år, av og blant kommunestyrets medlemmer, (jf. § 5-6). Valget foretas for hele
valgperioden. Formannskapet er planutvalg og behandler saker knyttet til samfunnsutvikling
og arealforvaltning iht. delegasjonsreglementet.
17.3 Utvalg for næring og natur
Kommunestyret oppnevner utvalg, (jf. § 5-7). Utvalg for næring og natur (bl.a. tekniske
tjenester, detaljplaner og byggesaker, landbruk/skogbruk, havbruk og fiskeri, vilt, miljøvern
og samferdsel) – består av 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret
for kommunevalgperioden, og fortrinnsvis av og blant kommunestyrets medlemmer og
varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder blant utvalgets medlemmer.
Valget foretas for hele valgperioden. Medlemmer av utvalg for næring og natur bør ikke
velges som fast medlem til utvalg for folk.

17.4 Utvalg for folk
Kommunestyret oppnevner utvalg, (jf. § 5-7). Utvalg for folk (bl.a. skole, barnehage, kultur
og helse- og sosialtjenester) – består av 9 medlemmer med varamedlemmer som velges av
kommunestyret for kommunevalgperioden, og fortrinnsvis av og blant kommunestyrets
medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder blant utvalgets
medlemmer. Valget foretas for hele valgperioden. Medlemmer av utvalg for folk bør ikke
velges som fast medlem til utvalg for næring og natur.
17.5 Partssammensatt utvalg
Partssammensatt utvalg er formannskapet utvidet med 4 medlemmer fra
arbeidstakerorganisasjonene. Kommunestyret velger leder og nestleder til partssammensatt
utvalg blant formannskapets medlemmer. Valget foretas for hele valgperioden, (jf. § 5-11).
17.6 Eldreråd
Kommunestyret velger et eldreråd. Rådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer. 5
medlemmer velges etter innstilling fra pensjonistforening eller andre relevante interesseorgan.
Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år (jf. § 5-12).
Det oppnevnes 2 representanter til rådet blant kommunestyrets medlemmer. Valget foretas for
hele valgperioden.
17.7 Ungdomsråd
Kommunestyret velger et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal iht. § 5-12 ha en valgperiode på
inntil to år. Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. De 5 medlemmene velges
hvert år fra kommunens ungdomsskoler og/eller videregående skoler. Medlemmene i
ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år, (jf. § 5-12).
17.8 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Kommunestyret velger råd for personer med nedsatt funksjonsevne, (jf. § 5-12). Rådet består
av 5 medlemmer med varamedlemmer. 3 medlemmer velges av kommunestyret etter
innstilling fra interesseorganisasjonene.
Det oppnevnes 2 representanter til rådet blant kommunestyrets medlemmer. Valget foretas for
hele valgperioden.

