Reglement for ordfører og
varaordfører
Vedtatt av kommunestyret 05.11.2019, PS 19/117

Valg av ordfører og varaordfører
1. Ordføreren og varaordfører velges av kommunestyret selv, koml. § 6-2.
Den som skal velges må ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren og
varaordføreren velges for hele valgperioden på 4 år.

Myndighet og oppgaver for ordfører og varaordfører
Kommuneloven § 6-1
1. Ordføreren er møteleder for kommunestyret og formannskapet
2. Ordføreren er rettslig representant for kommunen og underskriver på
dennes vegne i alle tilfelle hvor myndighet ikke er tildelt andre.
3. Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale folkevalgte
organer. I kontrollutvalget har likevel bare møte- og talerett. Ordføreren har
bare stemmerett i organer han eller hun er valgt inn som medlem.
Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret representere seg i
de organene som han eller hun ikke er medlem av.
4. Kommunestyret kan selv gi ordføreren myndighet etter koml. § 6-1, 4. ledd,
til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning, treffe vedtak i
hastesaker etter koml. § 11-8 første ledd og opprette utvalg som skal
forberede saker som ikke har prinsipiell betydning.
5. Formannskapet kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker
som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har
bestemt noe annet.
6. Ordførerens skal rapportere til kommunestyret om hvordan den delegerte
myndigheten er benyttet.
Godtgjøring for ordfører og varaordfører
1. Om godtgjøring for vervet som ordfører og varaordføreren vises det til
reglement for godtgjøring til folkevalgte organer og andre kommunale
organer.
Fratreden, suspensjon o.l.
1. Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som
ordfører. En ny varaordfører skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer
endelig ut av vervet, skal det velges ny ordfører, koml. § 6-2 4. ledd.
2. Kommuneloven § 7-11, «Hvis det blir tatt ut tiltale mot ordføreren for et
forhold som kan straffes med fengsel i mer enn tre år, kan kommunestyret
selv vedta å suspendere ordføreren fra vervet inntil saken er rettskraftig
avgjort. Vedtaket skal treffes med minst 2/3 av de avgitte stemmene».
3. Kommunestyret kan selv vedta å frata ordføreren vervet hvis ordføreren
ved sin oppførsel viser at han eller hun er uskikket til å ivareta vervet, koml.

§ 7-11 fjerde ledd. Vedtaket skal treffes med minst 90 prosent av de avgitte
stemmene.

