
Reglement for kommunestyret 
 
Vedtatt av kommunestyret i møte 2.10.2019, sak 55/2019. 

1. Grunnlag, sammensetning og konstituering 

Kommunestyret er Ringsaker kommunes øverste organ. 

Kommunestyret består av 39 representanter. Hvis kommunestyret vil endre medlemstallet, må det 

selv vedta dette innen utgangen av desember i nest siste år av valgperioden. Endringen gjelder fra 

påfølgende valgperiode. Det er innbyggertallet i kommunen ved nest siste årsskifte før valget som 

avgjør hva som er det minste lovlige medlemstallet, jf. kommuneloven § 5-5. 

Etter at valgoppgjøret ved kommunestyrevalget er avsluttet, skal sittende ordfører kalle inn til 

konstituerende møte i det nyvalgte kommunestyret. Medlemmene skal innkalles med minst 14 

dagers varsel, og møtet skal holdes innen utgangen av oktober måned. Minst 2/3 av medlemmene 

må være til stede for at kommunestyret skal kunne treffe vedtak, jf. kommuneloven § 7-1 første 

ledd. 

2. Kommunestyrets oppgaver 

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

delegeringsvedtak. Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte 

organer, ordføreren eller rådmannen innenfor rammene av lovverket, jf. kommuneloven § 5-3 tredje 

ledd.  

Kommunestyret har tildelt formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor det er adgang til 

dette og ikke annet følger av eksplisitte vedtak fattet av kommunestyret. Kommunestyret har gitt 

rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell 

betydning. 

Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen, hvis disse 

selv kunne ha omgjort vedtaket, jf. kommuneloven § 22-1 tredje ledd. 

Kommunestyret fatter beslutninger om omfanget og organiseringen av kommunens virksomhet, og 

har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen.  

Kommunestyret har det overordnede tilsynet med at vedtakene kommunestyret treffer blir iverksatt 

i samsvar med vedtakene og formelle bestemmelser. Kommunestyret kan forlange enhver sak lagt 

frem for seg til orientering eller avgjørelse, jf. kommuneloven § 22-1.  

3. Saksbehandlingen i kommunestyret  

 Møteprinsippet og saksbehandlingen i kommunestyret 

Saksbehandlingsreglene i kommuneloven kap. 11 gjelder for kommunestyret.  

Kommunestyret skal behandle saker og treffe vedtak i møter, jf. kommuneloven § 11-2 første ledd. 



Kommunestyremøte holdes hvis kommunestyret selv har vedtatt det, når ordføreren mener det er 

nødvendig eller hvis minst 1/3 av kommunestyrets medlemmer krever det, jf. kommuneloven § 11-2 

annet ledd. Møter i kommunestyret ledes av ordfører eller varaordfører. Hvis begge har forfall, 

velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg, jf. kommuneloven § 11-2 tredje ledd. 

Alle medlemmer av kommunestyret kan stille spørsmål til møtelederen, også om saker som ikke står 

på sakslisten, jf. kommuneloven § 11-2 fjerde ledd. Dersom et spørsmål er knyttet til en sak som ikke 

er på sakslisten, og er av en slik art at det kreves utredning, bør spørsmålet sendes skriftlig til 

ordfører i forkant av møtet.  

 Innkalling og saksliste 

Bestemmelser om innkalling og saksliste reguleres av kommuneloven § 11-3. 

Ordføreren setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet skal sendes til 

kommunestyrets medlemmer, og et avtalt antall varamedlemmer fra hvert parti, med rimelig varsel. 

Sammen med innkallingen skal det sendes ut saksliste og opplysninger om tid og sted for møtet og 

hvor saksdokumentene er lagt ut. Formannskapets, utvalgenes eller andre saksforberedende 

organers innstilling skal så vidt mulig sendes ut sammen med innkallingen. Det samme gjelder 

rådmannens utredning og underliggende dokumenter som er av betydning for saken.  

En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det, jf. kommuneloven 

§ 11-3 første ledd. 

Møtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis 

lukket etter kommunelovens § 11-5. Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er 

unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten. 

Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er 

oppført på den utsendte sakslisten, jf. kommuneloven § 11-3 fjerde ledd. 

Kommunestyret kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordføreren eller 

1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan kommunestyret fatte 

vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke 

ordføreren eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det, jf. kommuneloven § 11-3 femte 

ledd.  

Rådmannen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er utredet på forsvarlig 

måte og i samsvar med lov, forskrift, reglement og andre bindende bestemmelser. Utredningen skal 

gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak, jf. kommuneloven § 13-1 og Instruks for 

Rådmannen i Ringsaker kommune. Hvis det ikke er tilfellet, skal rådmannen sørge for ny forberedelse 

av saken.  

Formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning før 

saken legges frem for kommunestyret, jf. kommuneloven § 14-3.  

 Rettigheter og plikter for medlemmer av kommunestyret 

Valgte medlemmer av kommunestyret plikter å delta i kommunestyrets møter, med mindre de har 

gyldig forfall. Medlemmer som er til stede når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved 

valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt, jf. kommuneloven § 8-1 annet ledd. 



Medlem/innkalt varamedlem som har gyldig forfall til et møte, skal snarest gi rådmannskontoret 

melding om dette sammen med forfallsgrunn. Medlem skal i god tid før møtedagen si om forhold 

som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Ved eventuell tvil om habilitet kan forholdet vurderes 

ved kontakt med rådmannskontoret i god tid før møtedagen. Det kalles straks inn varamedlemmer 

etter reglene i kommuneloven. 

Må noen på grunn av gyldig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han straks fra til 

ordføreren. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer da inn.  

Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den som er erstattet, eller et varamedlem som 

står foran på varamedlemslista deretter innfinner seg, skal den som har tatt sete fortsatt ta del i 

møtet inntil den sak er behandlet som var påbegynt da vedkommende tok sete.  

Medlemmer/møtende varamedlemmer har krav på møtegodtgjøring, skyssgodtgjøring, dekning av 

tap av inntekt o.l. etter nærmere fastsatte regler vedtatt av kommunestyret, jf. kommuneloven 

kapittel 8. Se forøvrig Godtgjøringsreglement for folkevalgte i Ringsaker kommune. 

 Andre møtedeltakere 

Rådmannen har møte- og talerett i kommunestyret. Rådmannen kan la en av sine underordnede 

utøve denne retten på sine vegne, jf. kommuneloven § 13-1 femte ledd.  

Rådmannen, eller den han bemyndiger, utfører sekretærfunksjon under kommunestyremøtene. 

 Møteoffentlighet og taushetsplikt 

Møtene i kommunestyret holdes for åpne dører, med noen få unntak.  

Kommunestyret skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers 

tjenstlige forhold eller hvis en sak inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt 

taushetsplikt, jf. kommuneloven § 11-5 annet ledd. 

Bestemmelser om taushetsplikt finnes en rekke steder i lovverket. Generelle regler om taushetsplikt 

finnes i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f. Taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 gjelder alt av 

taushetsbelagte opplysninger en får kjennskap til gjennom arbeidet som folkevalgt.  

Kommunestyret kan vedta å lukke et møte dersom hensyn til personvern tilsier det. Det samme 

gjelder hvis tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme frem opplysninger som 

kunne vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument, jf. 

kommuneloven § 11-5 tredje ledd. 

Kommunestyret eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i et 

lukket møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte, jf. 

kommuneloven § 11-5 femte ledd. 

 Overføring av lyd og bilde 

Hvis noen ber om det, og det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal 

møtelederen gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd/bilde fra åpne møter, jf. 

kommuneloven § 11-6. 

Kommunestyrets åpne møter overføres som hovedregel direkte på kommunens nettside og opptak 

av møtene gjøres tilgjengelig for ettertiden. 



 Inhabilitet og fritak 

Om inhabilitet gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel II og kommuneloven § 11-10. 

Kommunestyret kan også ellers frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han/hun 

ber om det før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grunner tilsier det, jf. 

kommuneloven § 11-11.  

Kommunestyret treffer avgjørelse, uten av vedkommende medlem deltar, om habilitetsspørsmålet. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av 

dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre kommunestyret 

ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer 

delta, jf. forvaltningsloven § 8 annet ledd.  

 Møtebok 

Det skal føres møtebok for møtene i kommunestyret, jf. kommuneloven §11-4. Med unntak av 

delene som er unntatt fra offentligheten, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. 

I møteboka føres inn møtested og -tid, hvordan og når innkalling er skjedd, og liste over møtende og 

fraværende medlemmer. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette, slik 

at en av boka sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av 

hver sak. I tillegg føres hvilke saker som ble behandlet, hvilke vedtak som ble truffet og 

avstemningsresultat.  

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene er fattet på 

formelt riktig grunnlag. Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas 

inn i møteboken. Det samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak 

av personlige grunner, jf. kommuneloven § 11-4 annet ledd.  

Sakene bokføres fortløpende for kalenderåret, og slik at en kan se hva hver enkelt sak gjelder. Under 

hver sak bokføres de forslag som blir satt frem og gjort til gjenstand for stemmegivning. Ordføreren 

avgjør om protokolltilførsel skal tillates. 

Formannskapet får fullmakt til å godkjenne kommunestyrets møtebok. 

Møteboka gjengis i neste kommunestyreinnkalling.  

 Rett til innsyn i saksdokumenter 

Kommunestyret har som overordnet organ for hele den kommunale forvaltning rett til innsyn i alle 

kommunale saksdokumenter, jf. kommuneloven § 11-13, med de presiseringer som følger av nevnte 

lovbestemmelse. 

Dersom kommunestyret som organ ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter, må et vedtak om å 

kreve innsyn treffes med minst tre stemmer.  

I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn saksdokumenter med taushetsbelagte 

opplysninger. Et folkevalgt organ kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om 

taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og 

forvaltningsloven § 13 b første ledd hjemler unntak fra taushetsplikten. Et vedtak om innsyn i 

saksdokumenter som gir kunnskap om taushetsbelagte opplysninger må treffes med flertallet av de 

avgitte stemmene, jf. kommuneloven § 11-13 annet og tredje ledd.  



Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. For saker som avgjøres 

i administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle folkevalgte organ i kommunen, jf. kommuneloven § 

6-1 tredje ledd, og har en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter, med de begrensninger 

som gjelder i forhold til taushetsbelagte opplysninger.  

Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike henvendelser til 

administrasjonen skal skje tjenestevei. Dette innebærer at henvendelsen skal rettes til rådmannen. 

4. Gjennomføring av kommunestyremøter 

 Åpning av møtet 

Til den tid møtet er berammet, foretar møtelederen opprop. 

Er minst halvparten av medlemmene til stede, erklærer møtelederen møtet for lovlig satt, jf. 

kommuneloven § 11-9. 

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder fra til møtelederen før de kan ta 

sete og delta i forhandlingene fra og med neste sak.  

 Redegjørelse for saken  

Møtelederen leser opp den tittel saken har fått i innkallingen, presenterer innstillingen og redegjør 

for saken så langt det er påkrevd. Det skal spesielt gjøres oppmerksom på saksutredninger og 

innstillinger som eventuelt ikke er sendt kommunestyrets medlemmer på forhånd, og opplyses om 

dokumenter av betydning som er kommet inn etter at innstilling er avgitt.  

Når det gjelder saker som kommer fra et utvalg, og det er utpekt saksordfører, presenterer denne 

innstillingen og redegjør for saken i kommunestyret.  

 Ordskiftet og rekkefølgen av talere 

Etter redegjørelsen for saken, spør møteleder om noen av kommunestyrets representanter vil ha 

ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør 

møtelederen rekkefølgen mellom dem.  

Talerne skal rette sine innlegg til møtelederen, ikke til forsamlingen. De 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. Forstyrrelser som 

uttrykk for misnøye eller bifall, må ikke forekomme. 

Overtrer noen bestemmelsene i annet eller tredje avsnitt, eller reglementets ordensbestemmelser, 

skal møtelederen komme med en advarsel, om nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg 

stadig ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra ham/henne ordet eller ved avstemning la 

forsamlingen avgjøre om han/hun skal stenges ute fra resten av møtet. 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre dette skjer for å opprettholde de 

bestemmelser som er gitt i reglementet eller i dagsorden, eller for å rette misforståelser fra talerens 

side. 



Vil møtelederen ta del i ordskiftet/delta i debatten med mer enn ganske korte innlegg, skal ledelsen 

av forhandlingene overlates til en annen. 

Kommunestyret kan for møter eller i enkeltsaker fastsette særskilt dagsorden med begrensning i 

taletid og i antall innlegg per representant. Det kan også bestemmes at det skal være tillatt med 

replikker. En taler kan under et slikt replikkordskifte ikke få ordet mer enn to ganger med taletid 

høyst 1 minutt hver gang. Svaret må ikke overskride 1 minutt. 

 Avgrensing og avslutning av ordskiftet 

Både før ordskiftet i en sak er påbegynt og under ordskiftet kan kommunestyret med alminnelig 

flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan 

likevel med alminnelig flertall gjøres unntak for rådmannen, møtelederen og gruppelederne i hvert 

enkelt parti.  

Både før ordskiftet i en sak er påbegynt og under ordskiftet kan møtelederen etter forslag fra en 

gruppeleder gi tillatelse til gruppemøte på inntil 15 minutter.  

Finner møtelederen at en sak er drøftet ferdig, foreslås strek satt. Før strek settes, skal møtelederen 

spørre om noen av kommunestyrets medlemmer har forslag som skal fremmes. Eventuelle nye 

forslag skal tillates fremmet før strek settes. 

 Forslagstilling 

Kun kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet kan sette frem forslag til 

saker på sakslisten.  

Forslaget skal leveres skriftlig til møtelederen og være påført forslagsstillers navn og parti. Går 

forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, eller på at en sak skal utsettes eller oversendes til 

formannskapet eller annet kommunalt organ, eller at en innstilling ikke skal vedtas, kan det fremmes 

muntlig. Skriftlige forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. 

 Saken tas opp til avstemning 

Når ordskiftet er avsluttet, opplyser møtelederen at saken tas opp til avstemning. Fra da og til 

avstemningen er avsluttet, må det ikke være mer ordskifte i saken eller settes frem noe nytt forslag. 

Det er i dette tidsrommet heller ikke anledning til å ta noen annen sak opp til behandling. 

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å 

stemme. 

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag om 

rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at 

talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet.  

 Prøveavstemning 

Før endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende. 

Er den innstillingen eller det forslaget som det skal stemmes over delt i flere punkter eller temaer, 

bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver punkt eller tema, og deretter over innstillingen 

eller forslaget i sin helhet. 



 Vedtaksførhet og avstemninger 

Skal kommunestyret treffe lovlige vedtak må minst halvparten av medlemmene være til stede under 

forhandlingene og avgi stemme i vedkommende sak, jf. kommuneloven § 11-9. 

Avstemningen skal skje åpent i møtet ved stemmetegn på en av disse måtene: 

a) Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter frem 

med spørsmål om noen har innsigelser/stemmer imot. 

b) Ved at møtelederen ber de medlemmer som er mot forslaget rekke opp hånden eller reise seg. 

Når møtelederen bestemmer det eller et kommunestyremedlem krever det, skal det stemmes 

kontra på samme måte. 

c) Ved navneopprop, ja eller nei som svar når møtelederen roper oppnavnene på dem som møter. 

Oppropet foregår etter navneliste hvor kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer er 

oppført partivis i den orden de er valgt. Et medlem som møtelederen oppnevner til det, 

kontrollerer stemmegivningen ved merking på medlemsfortegnelsen. Navneopprop brukes når 

møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det og dette kravet får tilslutning av minst 

1/5 av forsamlingen, og når møtelederen eller 1/5 av forsamlingen mener at utfallet av en 

stemmegivning i henhold til pkt. b ikke med sikkerhet kan fastslås. Stemmegivningen over om 

navneopprop skal brukes, skjer på den måte som er nevnt under pkt. b. 

Ved avstemning skal det stemmes enkeltvis over alle fremsatte forslag. Alternativ votering kan bare 

benyttes hvor dette enten er hjemlet i loven eller hvor samtlige medlemmer er enig om å benytte 

denne fremgangsmåten. 

Vedtak treffes som hovedregel med alminnelig flertall av de avgitte stemmene, jf. kommuneloven § 

11-9, hvis ikke annet følger av denne lov eller av valgloven § 9-3 annet ledd. Ved stemmelikhet gjør 

møtelederens stemme utslaget i alle saker unntatt ved valg.  

Det er noen unntak fra hovedregelen om alminnelig flertall:  

a) Ved behandling av økonomiplan eller årsbudsjett stemmes det ved den endelige avstemning 

over forslag til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, og 

ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom 

de to forslag som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning, jf. kommuneloven § 11-9. 

b) Medlemmer til folkevalgte organer holdes som forholdsvalg hvis minst ett medlem av 

kommunestyret krever det, og ellers som avtalevalg. Valg av leder og nestleder for folkevalgte 

organer holdes som flertallsvalg, jf. kommuneloven § 7-4. Ved valg til folkevalgte organer gjelder 

bestemmelsene i kommuneloven §§ 7-4 til 7-8.  

 Ro og orden 

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. Det må 

legges til rett for at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Mobiltelefoner o.l. 

innretninger som kan virke forstyrrende, skal være avslått eller satt i lydløs under møtene. Hvis 

tilhørerne ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på 

en annen måte som strider mot god orden, kan møtelederen la tilhørerplassene ryddes eller vise 

vedkommende tilhørere ut. 

Tegninger, tabeller, plakater eller lignende må ikke tas med eller plasseres i salen under møtene, 

med mindre møtelederen samtykker.  



5. Interpellasjoner (forespørsler) 

Utover den rett til å komme med forespørsler i møtet som forsamlingens medlemmer har i henhold 

til kommunelovens § 11-2, kan et medlem fremsette interpellasjoner til møtelederen. En 

interpellasjon er et forhåndsinnmeldt og grunngitt skriftlig spørsmål fra et medlem av 

kommunestyret som skal besvares i møtet, og hvor det er en påfølgende debatt. I en interpellasjon 

skal det ikke fremmes forslag om vedtak, og behandlingen skal ikke føre til vedtak eller annet som 

krever avstemning.  Eventuelle forslag som fremstilles i forbindelse med en interpellasjon må 

behandles etter kommuneloven §11-3. Det vil si at forslaget som fremmes i sammenheng med 

interpellasjoner ikke kan avgjøres hvis møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter 

seg dette. I forbindelse med interpellasjoner kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta å 

oversende saken til formannskapet eller administrasjonen, eventuelt et utvalg.  

Interpellasjonen må bare omhandle en sak og gjelde forhold som naturlig hører inn under 

kommunestyrets virkeområde. Interpellasjonen skal ikke inneholde begrunnelse og kommentarer 

utover det som er nødvendig for å klargjøre interpellasjonen. Interpellanten er ansvarlig for at 

interpellasjonens form og innhold er innenfor gjeldende lov. Interpellasjoner kan ikke stilles om saker 

som ligger til behandling i kommunens folkevalgte organer, eller med samme innhold som i en 

allerede fremsatt interpellasjon som ennå ikke er besvart. 

Interpellasjonen leveres skriftlig til møtelederen senest 10 dager før møtet i kommunestyret og skal 

være på høyst en A4 side. Møtelederen tar stilling til om vilkårene for interpellasjon er oppfylt, og tar 

samtidig stilling til når den i så fall skal settes opp på sakslisten. 

Interpellasjonen føres opp på sakslista med eget saksnummer og gjengis i sin helhet. 

Møtelederen kan selv vil svare på interpellasjonen, eller overlate til rådmannen å svare. 

Ved behandling av interpellasjonen kan interpellanten og den som svarer få ordet 2 ganger. Forøvrig 

skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. 

Taletiden ved behandlingen av interpellasjonen er avgrenset til 10 minutter for første innlegg av 

interpellanten og den som svarer på interpellasjonen. Ellers er taletiden inntil 5 minutter. 

Behandlingen av en interpellasjon må ikke vare mer enn 1 time, med adgang til å forlenge ordskiftet 

med inntil 1 time etter forslag fra møtelederen og vedtak i kommunestyret med alminnelig flertall. 

6. Deputasjoner (sendenemnder) 

Parter som blir direkte berørt av en sak, kan be om å få legge frem sine synspunkter for 

kommunestyret. Ønske om dette må forelegges møtelederen senest siste virkedag før 

kommunestyret. 

Kommunestyret avgjør om utsendingene skal mottas. Er det flertall for å høre utsendingenes syn, 

oppnevner kommunestyret et utvalg til å møte dem, og bestemmer hvor møtet skal finne sted. I 

utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper være representert.  

Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør han tjeneste som leder, ellers velger 

utvalget selv leder. 

Skal utsendingene mottas mens kommunestyret sitter samlet, tas det en pause i forhandlingene til 

mottakelsen er avsluttet. 



Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle mottatt skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen av utvalget 

kommunestyret en orientering om hva utsendingene har anført. Gjelder det en sak som står på 

sakslista, gir han orienteringen når saken blir behandlet. Ellers gir han den etter de saker som er 

nevnt i innkallingen er behandlet. I siste fall kan kommunestyret fatte vedtak om hvordan saken skal 

behandles videre. 

7. Lovlighetskontroll  

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen kreve at departementet kontrollerer om 

et vedtak er lovlig, såkalt lovlighetskontroll. Et slikt krav må fremmes innen tre uker fra vedtaket ble 

truffet. Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder. Kravet skal settes fram for det organet som traff 

vedtaket. Hvis organet opprettholder vedtaket, skal saken sendes til departementet. Krav  om 

lovlighetskontroll fremsettes for det organet som har truffet den aktuelle avgjørelsen innen 3 uker 

etter at vedtaket er fattet. Fristreglene i forvaltningsloven § 30 gjelder. Hvis organet opprettholder 

avgjørelsen, oversendes saken til departementet, jf. kommuneloven § 27-1.   


