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REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNE
ARBEIDSGRUPPA FOR REGLEMENTER SITT FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling
fra den politiske arbeidsgruppen for gjennomgang av kommunens
reglementer:
Reglementene Del A om møte- og saksbehandlingsreglement og representasjon,
Del B med reglementer, herunder sammensetning, myndighet og delegering og Del
C om interkommunalt samarbeid og andre rådsorganer som følger som vedlegg til
denne saken, vedtas.

Kommunestyrets vedtak:

Formannskapets innstilling:
Ungdomsrådets innstilling:

Eldrerådets innstilling:
Råd for funksjonshemmedes innstilling:
Administrasjonsutvalgets innstilling:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:
Hovedutvalg for helse og velferds innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Del A - 1. Møte- og saksbehandlingsreglement, 2. Regler for
representasjon
Del B – Reglementer – herunder sammensetning, myndighet og
delegering
Del C – Interkommunalt samarbeid, Andre rådsorganer
Notat om ordning med saksordførere fra arbeidsgruppe for politisk
vitalisering

Det ble nedsatt en politisk arbeidsgruppe for vurdering av kommunens ulike
reglementer. Reglement for godtgjørelser er ferdigbehandlet, kommunestyresak
40/12. I denne saken er det reglementer for de ulike politiske styrer, råd og utvalg,
reglement for ordfører og varaordfører, reglement for interkommunalt samarbeid og
andre rådsorgan og møte- og saksbehandlingsreglement som fremmes for
behandling.
Hovedprinsippene og rammevilkårene for møtene, møteavvikling og saksbehandling
fremkommer av kommunelovens bestemmelser, særlig kap 2 om de kommunale og
fylkeskommunale organer, kap 5 om interkommunalt samarbeid og kap 6 om
saksbehandlingsregler i folkevalgte organer. I tillegg vil sentrale bestemmelser i
forvaltningsloven og offentlighetsloven være styrende. Gjennom særlover som lov
om eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er det fastlagt
rammer for disse organers virke. Dessuten er det bestemte regler for kommunens
kontrollutvalg. Disse fremgår av kommuneloven og gjennom forskrift for
kontrollutvalg. Det har også vært stor oppmerksomhet omkring habilitet/inhabilitet i
kommuner og fylkeskommuner. Det er utarbeidet en veileder om dette temaet av
Kommunal- og Regionaldepartementet.
De vedlagte reglementene er innholdsmessig ferdigstilt fra arbeidsgruppas side. Det
vil bli noe etterarbeid både av språklig og teknisk karakter. I dette etterarbeidet vil
det også bli innarbeidet henvisninger (lenker) til aktuelle lover. Videre vil
reglementene bli elektronisk tilgjengelig på kommunens internettsider.
I vedleggene fremkommer arbeidsgruppas forslag til endringer i rødt slik at rødt med
gjennomstreking foreslås strøket i reglementet og rødt med understreking foreslås
innarbeidet i reglementet.

Reglementene skal bidra til å skape gode og omforente spilleregler for det politiske
arbeid. De skal også fastsette rammer for delegasjon fra kommunestyret til ordfører,
de ulike politiske utvalg og til rådmann, herunder rådmannens rett til
videredelegering.
Arbeidsgruppa for politiske vitalisering har fremmet et notat når det gjelder en
ordning med saksordførere. Notatet følger denne saken som vedlegg. Det er
innarbeidet et nytt pkt 1.5.2 under reglementets Del A – 1.5. Møteadministrasjon for
å ivareta dette.
Når det gjelder delegasjoner til rådmann, er prinsippene videreført fullt ut fra forrige
revisjon. Det er tatt inn en økning på rammene for å kunne gi underskuddsgaranti
for enkeltarrangementer. Det samme gjelder i forhold til innkjøp av
enkeltarrangementer. Rådmann er også gitt fullmakt til å tildele tilskudd til lag og
foreninger på de vilkår og etter de forutsetninger som ligger i de vedtatte
retningslinjer for slike tilskudd. For øvrig ingen endringer. Det betyr at rådmann er
gitt fullmakt til å treffe vedtak, også enkeltvedtak, av kurant karakter innenfor de
økonomiske rammer som kommunestyret har gitt og etter de lover og regler som
gjelder.
Det er videre slik at under del A har interpellasjoner, den åpne spørrretimen og
spørsmål til leder av utvalg, blitt delt i 3 underavsnitt. Dette for å gjøre disse reglene
litt enklere å holde oversikt over. Det presiseres også at det bare er i forbindelse
med interpellasjoner at det kan fremmes forslag til vedtak knyttet til det som
interpellasjonen omhandler.
Reglementet som foreslås vedtatt er en flertallsinnstilling. På de punkter hvor
mindretallet har avvikende forslag, vil disse bli fremmet under den avsluttende
behandling i de ulike politiske utvalg og i kommunestyret. Mindretallet har avvikende
forslag under pkt 1.6 interpellasjon og 1.8 Spørretime
RÅDMANNENS MERKNADER:
Saken fremmes for behandling etter innstilling fra den politiske arbeidsgruppen

