
Forslag til revidert reglement 
 
Tillegg og endringer er markert med gult. 
 
 
Håndbok for folkevalgte (5) 

Reglement for Gran kommunestyre 

Reglementet for Gran kommunestyre er ajourført jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 66/15, vedtak i 

kommunestyremøtet 19.11.2015 sak 111/15, vedtak i kommunestyremøtet 11.02.2016 sak 5/16, vedtak i 

kommunestyremøtet 22.09.2016 sak 101/16 og vedtak i kommunestyremøtet 21.02.2017 sak 11/17. 

 
Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kapittel 6  
“Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer”.  I tillegg kommer følgende bestemmelser (som gjøres 
gjeldende for øvrige politiske utvalg så langt det er naturlig): 
 
 
1. FORBEREDELSE AV SAKER FOR KOMMUNESTYRET. 
 
Ordføreren ser til at de saker som legges frem for kommunestyret følges av nødvendige vedlegg. 
 
Ordføreren avgjør hvilke saker som først skal behandles i formannskapet eller fast utvalg for 
plansaker eller om saken skal gå direkte til kommunestyret. Denne avklaringen skjer i 
overleveringsmøtet. Overleveringsmøtet består i tillegg til ordfører, av varaordfører og leder fast 
utvalg for plansaker.  
 
I tillegg til sakene ordføreren setter på sakslista, skal en sak settes på sakslista hvis minst 1/3 av 
organets medlemmer krever det. 
 
Saker som fremmes direkte for kommunestyret skal normalt gis to behandlinger: Første gang til 
innføring og første politiske drøfting, ved andre gang til beslutning. KST kan realitetsbehandle saken 
allerede ved førstegangs behandling; i slike tilfeller kan 1/3 av forsamlingen eller ordfører kreve 
saken sendt til andre gangs behandling. 
 
Unntatt fra direkte framlegging til kommunestyret er saker lagt til fast utvalg for plansaker ved lov 
eller delegering og saker som i henhold til reglement skal behandles først av formannskapet.  
 
Totrinnsmodellen kommer i tillegg til mulighetene for å utsette saken eller sende den tilbake til 
administrasjonen for videre utredning.  
 
Kommunestyret kan ikke sende en sak til 2. gangs behandling i de tilfeller saken kommer fra et 
underutvalg (først og fremst formannskap eller fast utvalg for plansaker).  
 
 
2. INNKALLING TIL MØTE. UTLEGGING AV DOKUMENTER. 
 
Kommunestyret holder møte når det selv bestemmer det, når ordføreren finner det påkrevet, når 
formannskapet vedtar det eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. 
 
Ordføreren kunngjør kommunestyrets møter i lokalaviser og på Gran kommunes hjemmesider på 
internett. Innkallingen og saksdokumentene sendes digitalt til utvalgets medlemmer med rimelig 
varsel og senest en uke før møtedagen, samtidig med at møtedokumentene gjøres tilgjengelige i 
digitalt dokumentformat. 
 



Samtidig som innkallingen kunngjøres, legges sakens dokumenter ut til offentlig ettersyn i 
papirformat i Kommunetorget og i folkebibliotekene, dessuten på kommunens hjemmeside (digitalt 
dokumentformat til nedlastning). 
 
Dokumenter som er unntatt fra offentlighet og de dokumenter i saken som ikke er sendt 
kommunestyrets medlemmer, kan kommunestyrets medlemmer gjennomgå ved frammøte i 
kommuneadministrasjonen.  Kommunestyret har utvidet innsynsrett etter kommuneloven § 11-13, 
så langt opplysningene er nødvendige for behandlingen av den framlagte saken og forvaltningsloven 
§ 13 b 1. ledd hjemler unntak fra taushetsplikten. Krav om innsyn må vedtas med alminnelig flertall. 
 
Rådmannen skal påse at nødvendige tekniske hjelpemidler er tilgjengelig i forbindelse med møtene. 
 
 
3. FORFALL. VARAMEDLEMMER. 
 
Godkjenning av forfall til møter i planutvalget, formannskapet og kommunestyret 

1. Eventuelt forfall meldes via epost til ordfører, (slik det fremgår på møteinnkallingene i dag, 
og slik det praktiseres i dag). 

2. Forfallsmeldingen skal begrunnes, (slik det praktiseres i dag), 
da dette formelt sett er en søknad om fritak fra å møte i det aktuelle møtet (uendret). 

3. Ordføreren vurderer søknaden og gir tilbakemelding til representanten via epost. 
4. Ordføreren gir gruppeleder for partiet representanten med forfall er valgt for, beskjed om å 

skaffe vara.  
 
Innkalling av vara 
Gruppeleder kaller inn varamedlem til utvalget ut fra rekkefølge på listen over varamedlemmer. 
Gruppeleder legger samme tolkning av fritaksgrunner til grunn som ordfører. Ved uklarheter rundt 
fritaksgrunn kan godkjennes, avstemmer gruppeleder med ordfører. 
Når vararepresentant er klarlagt, gir gruppeleder melding til ordfører med kopi til utvalgssekretær. 
 
Oversikt over forfall og fremmøte 
Utvalgssekretæren tar med oppdatert oversikt over godkjent forfall og innkalte vara, til møtet, og 
fører oversikten i møteprotokollen. 
Utvalgssekretæren sørger for at listene over varamedlemmer er oppdaterte med hensyn til fritak og 
nye oppnevninger/opprykk. 
 
Habilitetsspørsmål, vurdering og innkalling av varamedlemmer 

 Habilitetsspørsmål sendes til ordføreren i forkant av utvalgsmøtet. Dette fremgår alltid av 
møteinnkallingene. 

 Ordføreren avgjør om det skal innkalles varamedlem. 

 Ordføreren gir eventuelt beskjed til kommunetorget om å innkalle vara. 

 Samme prosedyre for innkalling av vara (pkt 1 – 3). 
 
 
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder vedkommende fra til 
ordføreren. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer da inn i stedet. 
 
Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass vedkommende har inntatt, eller 
et varamedlem som i nummerorden står foran ham/henne deretter innfinner seg, skal det 
varamedlem som opprinnelig var til stede, ta del i møtet inntil den sak er behandlet ferdig som var 
påbegynt da vedkommende innfant seg. 
 
Et medlem kan, etter kommuneloven § 11-11, søke om å bli fritatt i behandlingen av en sak hvis 
personlige grunner tilsier fritak. Kommunestyret avgjør selv om han eller hun skal fritas.   



 
 
4. ANDRE ENN KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER SOM DELTAR I MØTET. 
 
Rådmannen deltar i møtet med talerett, personlig eller ved en av sine underordnede. 
 
Rådmannen utpeker en møtesekretær. Møtesekretæren deltar i møtet.   
 
Rådmannen kan ha med sakkyndige i møtet. Dersom disse sakkyndige gis talerett, er dette på vegne 
av rådmannen. Likeså kan ordføreren innkalle særlige sakkyndige. Disse kan gi opplysninger og 
utgreiinger, men har for øvrig ikke anledning til å delta i forhandlingene. 
 
Gran ungdomsråd har mulighet til å stille med en egen representant i kommunestyremøtene. 
Representanten velges i henhold til retningslinjene for Gran ungdomsråd og har talerett i 
kommunestyret.  
 
 
5. MØTELEDER. ÅPNE ELLER LUKKEDE DØRER. TAUSHETSPLIKT. 
 
Møtet ledes av ordføreren eller varaordføreren eller, om begge disse har forfall, av en møteleder 
som velges ved møtets begynnelse. 
 
Møtene er åpne, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt. Kommunestyret kan vedta å 
behandle en sak for lukkede dører når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller 
offentlige interesser tilsier det. Debatt om dette foregår for lukkede dører, hvis ordstyreren krever 
det eller kommunestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 
 
Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare 
taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. 
 
Forhandlingene skal kringkastes via internettet. Webopptakene skal gjøres tilgjengelig for publikum 
via kommunens hjemmeside, for inneværende og foregående år. Forhandlingene kan også overføres 
eller tas opp på lydbånd, video e.l., eller kringkastes over radio eller fjernsyn, såfremt dette ikke 
virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet. 
 
Dersom møtet unntaksvis lokaliseres slik at det er vanskelig for publikum å møte opp fysisk, skal det 
tilrettelegges for overføring og visning for publikum på rådhuset. 
 
 
6. MØTETS ÅPNING. 
 
Ved møtets begynnelse foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklærer 
ordføreren møtet satt. 
 
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for 
kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til ordføreren. 
Er det i samband med oppropet reist innvending mot noens rett til å ta sete i kommunestyret eller 
reist tvil om noe forfall, fatter kommunestyret først vedtak om dette. Medlemmer og 
varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til ordføreren før de tar sete. 
 
Ordføreren orienterer ved møtets start om hvilke inhabilitetsspørsmål som vil bli tatt opp under de 
enkelte saker, og oppfordrer medlemmene til å komme med synspunkter eller tilleggsopplysninger. 
 
 
7. REKKEFØLGEN FOR BEHANDLING AV SAKENE. SAK SOM IKKE ER NEVNT I INNKALLINGEN. 
 



Med mindre kommunestyret bestemmer noe annet, behandles sakene i den rekkefølge de er nevnt i 
innkallingen. Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en 
sak på den utsendte saklisten. 
 
Spørsmål, interpellasjoner og redegjørelser, jfr. § 9 og 10, behandles ordinært før de øvrige saker. 
 
Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse 
dersom ordføreren eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres.  
 
Ordfører eller 1/3 av forsamlingen kan motsette seg at det fattes vedtak i en sak der 
saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen. 
 
Ingen sak tas opp til behandling etter klokka 21.30 med mindre kommunestyret vedtar å fortsette 
møtet ut over dette tidspunkt. 
 
 
8. ORIENTERINGER. TEMAMØTER. 
 
Møtets første del brukes til orienteringer for kommunestyret om saker og temaer som er av aktuell 
interesse, men som det på det angjeldende tidspunkt ikke skal fattes vedtak i. 
 
Når ordføreren eller kommunestyret finner grunn til det, kan det avholdes egne temamøter. 
 
 
9. INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. 
 
Utenom de saker som er ført opp i innkallingen til møtet, kan hvert medlem av kommunestyret stille 
spørsmål til ordføreren. 
 
a. Interpellasjoner  

Interpellasjoner må være levert ordføreren 10 dager før møtet og skal settes på sakskartet og 
sendes ut sammen med innkallingen. Interpellasjoner skal inneholde en begrunnelse. 
Etter besvarelsen av interpellasjonen åpnes det for alminnelig debatt som saken. 
 
Etter kommuneloven § 13-1 skal rådmannen påse at saker som legges fram for folkevalgte 
organer er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 
Utredningsplikten gjelder også i interpellasjoner dersom interpellasjonen eller svaret inneholder 
et forslag til vedtak. 

 
 
b. Andre spørsmål  

Spørsmål skal være skriftlige og så langt råd meldt til ordføreren på forhånd. Spørreren og den 
som svarer, kan få ordet to ganger.  I tillegg kan møtelederen gi ordføreren talerett. For øvrig skal 
ingen andre ha ordet. Det kan ikke settes fram forslag i forbindelse med spørsmål. Dersom en 
kommunestyrerepresentant ønsker å fremme forslag, må det fremmes i forbindelse med en 
interpellasjon. 

 
 

c. Forespørsler til møtelederen 
Etter kommunelovens § 34.2    § 11-2 kan ethvert medlem rette forespørsler til lederen i møtet, 
også om saker som ikke står på saklisten. 

 
 
10. BEFARINGER. EKSKURSJONER. 
 
Ordfører, formannskapet eller kommunestyret kan beslutte at det skal avvikles befaringer eller 
studiereiser/ekskursjoner. 
 



 
11. INHABILITET. 
 
Den som etter forvaltningsloven § 6 kommunelovens § 40 er inhabil i en sak eller som etter samme 
paragrafs pkt. 4 blir fritatt etter punkt 3 i dette reglementet, deltar ikke i behandlingen av 
vedkommende sak. Vedkommende deltar heller ikke i behandlingen av selve inhabilitetsspørsmålet. 
 
Er et medlem kjent med at han/hun vil være inhabil under behandlingen av en sak, som står på 
innkallingen, gis beskjed til møtesekretæren på forhånd, slik at varamedlem kan innkalles. 
 
 
12. BEHANDLINGEN AV DEN ENKELTE SAK. TALERNES REKKEFØLGE. FAST TALETID. 
 
Ordføreren leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen og refererer den innstilling som 
er avgitt. Han/hun sier også fra om dokumenter eller opplysninger som er kommet til etter at 
saksdokumentene var utsendt. 
 
Ordføreren spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber 
flere om ordet samtidig, avgjør ordføreren rekkefølgen dem imellom. 
 
Møtene gjennomføres med fast taletid. Taletid for innlegg begrenses til fire minutter. Det gis adgang 
til replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg. Den enkelte replikk begrenses til maksimum ett 
minutt. En representant kan ikke ha mer enn to replikker i en sak. Den hvis innlegg forårsaker 
replikkordskifte, kan svare på innleggene hver for seg eller samlet; taletid for svarreplikk begrenses til 
½ minutt til hver av replikkene.  
 
 
13. NÅR MEDLEMMENE DELTAR I ORDSKIFTET. 
 
Taleren skal rette sine ord til ordføreren, ikke til forsamlingen. Han/hun skal holde seg nøye til den 
sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Ordføreren skal påse at det blir gjort. 
 
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det 
tillatt å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. 
 
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal ordføreren advare vedkommende, om 
nødvendig to ganger. Retter han/hun seg etter dette ikke etter reglementet, kan ordføreren ta fra 
han/henne ordet eller ved avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute 
fra resten av møtet. 
 
 
14. MØTELEDERENS STILLING UNDER ORDSKIFTET. 
 
Ordføreren 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. 
 
Vil ordføreren selv delta i ordskiftet, skal han/hun overlate ledelsen av forhandlingene under sitt 
innlegg og det derpå følgende replikkordskifte til varaordføreren. 
 
 
15. AVGRENSNING OG AVSLUTNING AV ORDSKIFTET. 
 
Før ordskiftet i en sak er begynt, kan kommunestyret vedta at taletiden skal avgrenses. Ordføreren 
foreslår prinsipper for avgrensning av taletid knyttet til  den enkelte sak. Under forhandlingene kan 
ordføreren etter egen vurdering sette fram forslag om å begrense taletiden. 
 



Ved behandling av forslag om å begrense taletiden, om å slutte ordskiftet eller om å utsette saken, 
gis bare én taler anledning til å ta ordet for og én imot forslaget, hver bare en gang og med høyst to 
minutters taletid. Spørsmålet avgjøres med alminnelig flertall. 
 
Blir det ved en saks behandling satt fram utsettelsesforslag, skal ordskiftet deretter bare gjelde dette. 
Spørsmål om utsettelse avgjøres med alminnelig flertall før videre realitetsbehandling finner sted. 
 
 
16. FORSLAG. 
 
Forslag kan ikke fremsettes av andre enn kommunestyrets medlemmer. 
 
Forslag under behandlingen i utvalget, sendes digitalt til møteleder. Forslaget anses formelt 
fremmet, når det er presentert av forslagsstiller under behandlingen. Ordføreren refererer forslaget. 
Det er anledning til å sende inn forslag i forkant av møtet. 
 
 
17. SAKEN TAS OPP TIL AVSTEMMING. 
 
Når ordskiftet er ferdig, sier ordføreren at saken tas opp til avstemming. Fra da og til den er avgjort 
ved avstemming, skal det ikke være mer ordskifte eller settes fram noe nytt forslag. 
 
Bare de medlemmer som er tilstede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemming, har rett til å 
stemme. De kan ikke forlate salen før avstemmingen er ferdig og plikter å stemme. Ved valg og 
ansettelse kan blank stemmeseddel brukes. 
 
Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter ordføreren frem forslag om 
rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal ordføreren nøye påse at talerne 
bare holder seg til avstemningsspørsmålet. 
 
Alle forslag skal voteres over slik de er fremsatt. Forslag skal ikke slås sammen uten forslagsstillers 
samtykke. Forslag skal heller ikke settes opp mot hverandre til alternativ votering dersom noen i 
møtet motsetter seg dette. 
 
Vedtak kan bare treffes hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under 
forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak. 
 
Når økonomiplan eller årsbudsjett behandles i kommunestyret, skal medlemmene ved den endelige 
avstemmingen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Hvis det er lagt 
fram flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, skal det 
deretter stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemming, jf. 
kommuneloven § 11-9. Reglene gjelder kun ved behandlingen i kommunestyret. 
 
 
18. PRØVEAVSTEMMING. 
 
Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger. Disse er ikke bindende. 
 
 
19. STEMMEMÅTEN. 
 
Avstemming iverksettes på en av følgende måter: 

a) Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen har bemerkninger til en innstilling eller forslag som er 
fremmet.  

b) Ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til å reise seg eller å rekke 
opp hånden.  

c) Ved navneopprop, ja eller nei som svar, når ordføreren eller formannskapssekretæren roper opp 
navnene på de som møter.  



d) Ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning. Skriftlig avstemning 
er ved sedler uten underskrift. To medlemmer som ordføreren oppnevner til det, teller opp 
stemmene. 

 
Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget, unntatt ved flertallsvalg og ansettelser, hvor 
kommunelovens  38 pkt. 1 gjelder. 
 
Medlemmer kan kreve stemmeforklaring inntatt i møteboken. Stemmeforklaringen må i så fall 
varsles og leveres skriftlig under behandlingen av saken i møtet og være helt kort. 
 
 
20. DEPUTASJONER. 
 
Utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en 
sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.  
 
Ordføreren avgjør om utsendingene skal mottas. Blir de mottatt, møter de utenfor møtesalen for et 
utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigrupper være 
representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør han/hun tjeneste som 
leder i dette, ellers velger utvalget selv leder. 
 
Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen i utvalget 
kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på innkallingen, 
gir han/hun meldingen når denne sak blir behandlet. 
 
 
21. PUBLIKUMS MULIGHET FOR Å FØLGE FORHANDLINGENE.  
 
Det legges til rette for at publikum kan følge forhandlingene. Dagsorden og møtepapirer skal ligge 
tilgjengelig ved publikumsplassene. Tilgangen til publikumsplassene skal være tydelig merket. Det må 
bestrebes å ha et tilstrekkelig antall  publikumsplasser. 
 
 
22. ORDEN I SALEN OG BYGNINGEN. 
 
Ordføreren skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. Han/hun skal 
se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres. Hvis tilhørerne (publikum) ved meningsytring eller på 
annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, 
kan ordføreren vise vedkommende tilhører(e) bort. 
 
Tegninger, oppslag eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under møtene, med 
mindre ordføreren eller kommunestyret samtykker i det. 
 
 
23. FØRING AV MØTEBOK. MØTET SLUTT. GODKJENNING AV MØTEBOK. 
 
Det føres møtebok over forhandlingene. I møteboken føres inn for hvert møte møtested og -tid, 
innkallingen (dato og måte), møtende medlemmer, fraværende medlemmer og møtende 
varamedlemmer. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik at en av 
møteboken sammenholdt med medlemsfortegnelsen, ser hvem som har tatt del i behandlingen av 
hver sak. 
 
For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene gjøres etter rett 
fremgangsmåte. Sakene nummereres og navngis, slik at en kan se hva saken gjelder.  
 
Under hver sak bokføres fortløpende navn på de som deltar i forhandlingene. Hver nevnes bare en 
gang. Forslag bokføres i den rekkefølge de leveres. Til slutt bokføres utfallet av stemmegivningen. 
 



Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe en avgjørelse inn for departementet til 
kontroll av avgjørelsens lovlighet, jfr. kommunelovens § 59  § 27-1, innen tre uker fra vedtaket ble 
truffet. 
 
Krav om protokolltilførsel i forbindelse med en sak må fremsettes i samme møte. 
 
Protokollen sendes digitalt til utvalgets medlemmer og møtende varamedlemmer, med frist for 
merknader. Påpekning av feil må meldes til ordføreren innen fristen. Protokollen legges ut på 
kommunens hjemmeside, når fristen for merknader er utløpt. 
 
For å godkjenne møteboka sendes et utkast av møteboka til kommunestyrets medlemmer og 
varamedlemmer.  Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes om å komme med 
merknader innen 2 kalenderdager etter utsendelse. Møteboken legges også fram på neste møte, 
hvor godkjenningen protokolleres. 
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