Reglement for interpellasjoner
og spørsmål for folkevalgte i
kommunestyret
Vedtatt av kommunestyret 05.11.2019, PS 19/117

1.

Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunestyret, kan stille
forespørsler til ordføreren i saker som ikke er nevnt i innkallingen.
Forespørslene må være skriftlige og innlevert innen de frister som er angitt
nedenfor.
Ordfører kan overlate til andre i interpellantens gruppe å fremføre
forespørselen når vedkommende som har sendt det inn ikke selv er
tilstede.

2.

Ordføreren kan overlate til andre å besvare forespørselen.
Besvarelse på interpellasjoner protokollføres.

3.

Forespørsler kan stilles på følgende måter:
a) Forespørsler som gjelder prinsipielle og/eller grunngitte spørsmål, stilles
som interpellasjoner og må være levert ordføreren innen en uke (fem
virkedager) før kommunestyrets møte. Hvis kommunestyrets møte er
tirsdag, må interpellasjoner være levert innen mandag uken før
kl. 24.00. Interpellasjoner skal inneholde begrunnelse.
Ved behandling av interpellasjoner kan interpellanten og den som besvarer,
få ordet to ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn en gang.
Taletiden ved behandlingen av interpellasjoner er avgrenset til 3 minutter
for første innlegg av interpellanten og den som besvarer interpellasjonen.
Ellers er taletiden begrenset til 2 minutter.
Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjoner kan ikke
avgjøres i møtet, dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen motsetter
seg det, koml. § 11-3, 5. ledd.
b) Andre spørsmål enn interpellasjoner skal sendes skriftlig ordføreren
innen tre virkedager før møtet.
Hvis kommunestyrets møte er tirsdag, må spørsmål være levert innen
onsdag uken før kl. 24.00.
Spørreren og den som svarer kan ha innlegg på henholdsvis ett (1) og to
(2) minutter.
Det er adgang til ett oppfølgingsspørsmål og svar på ett (1) minutt.
For øvrig er debatt ikke tillatt.

4.

I henhold til Forretningsorden pkt. 2 behandles spørsmål etter de øvrige
saker. Det samme gjelder interpellasjoner.
Behandlingen av forespørslene må ikke vare mer enn 30 minutter.
Hvis det meldes flere forespørsler enn det som kan besvares innen
tidsrammen, har hver representant bare krav på å stille ett spørsmål.
Spørsmålene behandles for øvrig i den rekkefølge de er levert ordføreren.

Dersom et spørsmål av tidsmessige grunner ikke er besvart i det
kommunestyrets møte som det er fremmet til, må spørreren bekrefte
overfor ordføreren at spørsmålet ønskes besvart ved neste møte.
Dersom bekreftelse ikke foreligger innen to virkedager før møtet, anses
spørsmålet for å være trukket.

