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§ 1 Kommunestyrets virkeområde 

Moskenes kommunestyre består av 17 medlemmer. Kommunestyret er kommunens øverste 
organ, og valg av kommunestyret følger reglene i valgloven. Kommunestyret vedtar 
kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap. Kommunestyret behandler ellers 
saker som ikke er delegert til andre.  
 
 

§ 2 Innkalling til møte  
Ordfører innkaller kommunestyret til møte. I ordførerens fravær er det varaordfører som 
innkaller til møte. 
 
Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, inneholde oversikt over de 
saker som skal behandles, og opplysninger om hvor saksdokumentene er lagt ut. 
 
Møtet kunngjøres på www.moskenes.kommune.no. Konstituerende møte innkalles med 
minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal sendes ut med en frist på 6 virkedager.  
 
Samtidig som innkallingen kunngjøres, legges møtedokumentene ut på 
www.moskenes.kommune.no og sendes til de folkevalgte gjennom politikerportalen.   
Disse bestemmelser er gitt i samsvar med Kl. § 11-3.  
 
 

§ 3 Tidspunkt for møte  
Kommunestyremøtene starter som regel kl. 17.00. Ordfører gis fullmakt til å endre 
starttidspunkt om det vurderes som nødvendig i forhold til saksmengde og kompleksitet. 
Administrasjonen sammen med ordfører legger fram forslag til møteplan som vedtas i 
kommunestyret. 
 
Møte i kommunestyret skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av kommunestyret selv, 
og/eller når ordføreren mener det er nødvendig eller minst 1/3 av medlemmene krever det, 
jfr. Kl. § 11-2.  
 

§ 4 Møteledelse 

Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Hvis begge har forfall, velges en særskilt 
møteleder ved flertallsvalg, jfr. Kl. § 11-2.  
 
 

§ 5 Møtets åpning 

Til den tid møtet er berammet ropes medlemmene og møtende varamedlemmer opp. Hvis 
det lovmessige minste antall medlemmer er til stede, er møtet beslutningsdyktig og møtet blir 
erklært som satt.  
 
Fra det tidspunkt når møtet er satt og til møtets slutt kan ingen medlemmer forlate salen for 
kortere eller lengre tid uten å på forhånd melde fra til møtelederen for å få samtykke. 
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet må alltid melde seg for møteleder 
før de tiltrer møtet. 
 

§ 6 Forfall – varamedlemmer  
En representant eller en innkalt vararepresentant som ikke kan møte i kommunestyret på 
grunn av lovlig forfall, skal uten opphold melde dette til politisk sekretær og si fra om 
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forfallsgrunnen, jfr. Kl. § 8-1. Dette gjelder også ved lengre fravær (fiske, pendlerarbeid, 
ferier mv). 
 
Blir det gitt forfall under en dag før møtet må representanten selv ordne med vara, med 
unntak dersom forfall skyldes sykdom. 
 
Gyldig fravær foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller 
uforholdsmessig vanskelig å møte.  
 
Politisk sekretær kaller straks inn vararepresentant, jfr. Kl. § 7-10. Varamedlemmer skal så 
langt det er mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. Dette betyr også at dersom et 
fast medlem eller et varamedlem som er høyere på listen er tilstede, så skal denne ta plass i 
forsamlingen.  
 
Politisk sekretær innkaller også vararepresentant når det er kjent at noen må fratre som 
inhabil i sak som skal behandles i møtet.  
 
 
 
 

§ 7 Fritak  
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan 
likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han 
eller henne, kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller 
for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget 
for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som 
ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. 

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før 
fritaksperioden er over jfr. Kl. § 7-9. 
 
 

§ 8 Andre møtedeltakere  
Råd for eldre, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet har møte-, tale- 
og forslagsrett i kommunestyret, jfr. § 2 i Forskrift om kommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom.  
 
Dersom det utarbeides planer eller igangsettes prosjekter skal det vurderes hvordan 
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd inviteres med i 
arbeidet. Dette skal, slik forskriften presiserer, skje på en slik måte at disse har mulighet til å 
påvirke utfallet av saken.  
 
Det skal fremgå tydelig i alle politiske saker, gjennom et eget punkt i saksmalen, på hvilken 
måte medvirkning er ivaretatt i saksforberedende arbeid.  
 

§ 9 Når kommunale tjenestemenn deltar i møtet 
Kommunedirektøren har møte- og talerett, enten personlig eller ved en underordnet, jfr. Kl. § 
13- 1. Det samme har andre kommunale tjenestemenn og særlig sakkyndige når 
kommunedirektøren kaller dem inn.  
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Andre kan ta del når særskilt lovbestemmelse gir dem rett til det, og da med de rettigheter og 
plikter vedkommende lov gir dem. Personer som nevnt ovenfor kan gi opplysninger og 
redegjørelser, men har forøvrig ikke anledning til å ta del i forhandlingene.  
 
Etats og avdelingsledere skal normalt møte i kommunestyret for å kunne besvare spørsmål. 
Spørsmål om uklarheter knyttet til saken fremmes til administrasjonen 3 dager før møtet. 
 
 
 

§10 Møteoffentlighet, lyd- og bildeopptak, samt fjernmøter  
Alle har rett til å være til stede i kommunestyremøter, dersom ikke noe annet følger av denne 
paragrafen (Kl. § 11-5).  
 
Kommunestyret skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som inneholder 
opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.  
 
Kommunestyret skal vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

  Hensynet til personvern krever at møtet lukkes. 

  Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme 
fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentligloven hvis de 
hadde stått i et dokument. 
 
Kommunestyret eller ordfører kan vedta at debatten om lukking av et møte skal holdes i 
lukket møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte.  
 
Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal 
ordfører gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter jfr. KL      
§ 11-6. 
 
Kommunestyret selv kan beslutte at møter holdes som fjernmøter. Fjernmøte innebærer at 
deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre 
og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for 
fjernmøter. Et møte som skal lukkes etter KL. § 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som 
fjernmøte.  
 
Dersom det er innkalt til et fysisk møte, og en eller flere representanter på grunn av sykdom 
el. må delta via tekniske hjelpemidler som nevnt ovenfor, skal møtet defineres som et 
fjernmøte.  
 
 

§ 11 Orden i salen  
Ordføreren skal sørge for å opprettholde ro og orden i møtesalen og i bygningen ellers. Han 
eller hun skal også se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant.  
Hvis publikum på annen måte forstyrrer forhandlingene eller forøvrig opptrer på en måte som 
strider mot god orden, kan ordføreren sørge for at tilhørerplassene tømmes eller vise 
vedkommende ut. Under kommunestyrets møter benyttes talerstol. 
 

§ 12 Habilitet  
Det er det folkevalgte organet selv som skal ta stilling til de enkelte medlemmenes habilitet, 
jfr. Fvl. § 8, andre og tredje ledd.  
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En representant har selv plikt til å varsle hvis han eller hun mener det kan stilles spørsmål 
ved hans eller hennes habilitet. Også andre medlemmer kan - så tidlig som mulig - melde fra 
om mulig inhabilitet slik at politisk sekretariat har mulighet til å innkalle varamedlem. 
Varamedlemmer skal, så sant det er mulig, også delta under behandling av 
habilitetsspørsmål. Under behandling av habilitetsspørsmålet, skal representanten det 
gjelder fratre.  
Hvis det stilles spørsmål til flere medlemmers habilitet, skal samtlige fratre under behandling 
av habilitetsspørsmålene.  
 
Om habilitet gjelder videre reglene i Fvl. kap. II, med følgende særregler, jfr. Kl. § 11-10: 
En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i 
kommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i 
kommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, 
regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.  
 
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har 
vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling 
av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.  
 
En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det 
skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv.  
 
En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis personlige 
grunner tilsier fritak. Kommunestyret selv avgjør om han eller hun skal fritas, jfr. Kl. §11-11.  
 
Når en representant er inhabil ved behandlingen av en sak, skal vedkommende - dersom 
saken er åpen ta plass på tilhørerbenken til saken er sluttbehandlet. Hvis saken er lukket må 
representanten forlate salen til saken er sluttbehandlet.  
 
 

§ 13 Om taushetsplikt 

Når en sak behandles for lukkede dører etter Kl. § 11-5, plikter de folkevalgte å bevare 
taushet om opplysninger som etter lov er taushetsbelagt. 
 
 

§ 14 Om saksframlegget  
Kommunedirektøren skal påse at sakene som legges fram for kommunestyret, er forsvarlig 
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak, jfr. Kl. § 13-1 3. 
avsnitt. Kommunedirektøren skal normalt fremme forslag til vedtak i saksframlegget. 
 
Innstilling til kommunestyret fremmes som regel av de organer som har innstillingsrett,  
Formannskap og Kontrollutvalg. 
 
Kommunestyret kan fatte vedtak i en sak som ikke er satt opp på sakslisten, hvis ikke 
ordfører 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 ordfører eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det, jfr. 
Kl. § 11-3 siste avsnitt.  
Etter kommunelovens § 11-3 første ledd kan 1/3 av medlemmene i et folkevalgt organ kreve 
at en sak med et forslag til vedtak behandles. Det må gå tydelig frem at 1/3 av medlemmene 
i det folkevalgte organet stiller seg bak saken og ønsker denne oppført på dagsorden. 
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§ 15 Administrativ ledelse 

Kommunestyret ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens 
administrasjon. 

Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak 
som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret gir. 

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt 
uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige 
forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det 
folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte. 

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak 
av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten 
på sine vegne. 

Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke 
har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet. 

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er 
fastsatt i lov. 

 

§ 16 Rekkefølge for behandling av sakene 

Hvis det under oppropet reises tvil om gyldigheten av noens forfall behandles dette først. 
Deretter godkjennes innkalling og saksliste. Møtet skal behandle de sakene som er nevnt i 
innkallingen og i den rekkefølge de står der. Til slutt behandles andre saker som ikke er 
nevnt i innkallingen. Kommunestyret selv kan vedta en annen behandlingsrekkefølge.  
 

 

§ 17 Møteleders redegjørelse for saken og talernes rekkefølge 
Møteleder leser opp tittelen som saken har fått på innkallingen. Deretter gjengir han forslaget 
til vedtak eller uttalelse som saken har. Dersom det er kommet inn nye opplysninger som 
ikke er gjengitt i saken skal møtelederen opplyse om dette. Hvis ordføreren finner det 
nødvendig kan han eller hun redegjøre ytterligere for saken. Ordføreren spør så om noen vil 
ha ordet til saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet 
samtidig bestemmer ordføreren rekkefølgen mellom dem.  
 

§ 18 Om sak som er tatt opp til behandling 

Hvis en sak er tatt opp til behandling kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved 
avstemning, eller hvis kommunestyret vedtar å utsette realitetsbehandlingen av den, jfr. Kl. § 
11-3 4. avsnitt. Møtet kan likevel ta pause for å avholde gruppemøter o.l. Dette gjelder ikke 
etter at sak er tatt opp til avstemming.  
 

Dersom lederen har satt opp en bestemt sak på dagsorden i innkallingen kan han eller hun 
ikke senere trekke saken tilbake med begrunnelse at den likevel ikke er moden for 
avgjørelse. Det er organet selv som har rådighet over dagsorden. I slike tilfeller settes det 
frem et utsettelsesforslag som det tas stilling til med alminnelig flertall. 
 



8 
 

Forslag om utsettelse kan fremmes når som helst mens en sak behandles i kommunestyret. 
Dersom et utsettelsesforslag fremmes, skal det straks tas opp til behandling. Ordfører spør 
om noen forlanger ordet til utsettelsesforslaget. Når disse talerne har tatt ordet, tas 
utsettelsesforslaget opp til avstemming. Blir det vedtatt, er sakens behandling avsluttet i det 
møtet. Blir utsettelsesforslaget ikke vedtatt, fortsetter debatten etter den opprinnelige 
talerlisten. 
 
 

§ 19 Om taletid og ordskifte 

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet kan det folkevalgte organet vedta at 
taletiden begrenses.  
 
Til hvert innlegg gis det anledning til 2 replikker og en svarreplikk. Hvert parti har bare 
anledning til å benytte 2 replikker pr sak. Møteleder skal påse at replikker ikke blir innlegg. 
 
Ved behandling av omfattende saker som budsjett, økonomiplan og kommuneplan, bør det 
settes begrensninger på taletid. 
 
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å korrigere direkte misforståelser fra 
talerens side.  
 
Dersom ordføreren vil delta i ordskiftet skal han eller hun overlate ledelsen av møtet til 
varaordfører.  
 
Det bør gjøres unntak for kommunedirektøren eller annen tjenestemann dersom han eller 
hun skal utrede særskilt om saken.  
 
Anser det folkevalgte organet at en sak er drøftet ferdig, kan det vedta å slutte ordskiftet om 
saken. Møteleder skal påse at den fastsatte tidsbegrensningen blir overholdt. Møteleder skal 
opplyses om at strek settes under neste innlegg og representanten må tegne seg på 
talerlisten under innlegget. Møteleder må markere tydelig når ordskiftet avsluttes. Når strek 
er satt, gis det ikke adgang til å sette frem flere forslag. 
 
Talerne skal henvende seg til ordføreren og ikke til forsamlingen. Talerne skal holde seg 
nøye til saken eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal påse at 
taleren ikke bruker fornærmende eller upassende språk ovenfor forsamlingen eller andre. 
Talerne marker at man er ferdig med å si «takk». 
 
Det er ikke tillatt med ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Dersom noen bryter 
denne bestemmelsen skal ordføreren advare han eller hun. Hvis vedkommende ikke retter 
seg etter reglementet kan ordføreren ta fra ham eller hun ordet, eller forsamlingen kan ved 
avstemning avgjøre om vedkommende skal vises bort fra møtet.  
 
 

§ 20 Til dagsorden 
En representant som ønsker ordet til dagsorden, rekker hånden i været og sier «til 
dagsorden». Denne representanten får ordet utenom den oppsatte talerlisten. Til dagsorden 
kan en representant få ordet for å foreslå begrenset taletid, foreslå strek, komme med 
innvendinger til sakens behandlingsmåte, uttale seg om voteringsmåten eller gi opplysninger 
i forbindelse med møtets avvikling. Den som får ordet til dagsorden, gis begrenset taletid og 
får som regel bare ordet en gang. 
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Vedkommende representant kan ikke komme inn på realitetene i den saken som er til 
behandling, når han eller hun har ordet til forretningsordenen. Her må møteleder følge streng 
praksis. En debatt om dagsordenen skal være svært kortfattet. 
 

§ 21 Om sak som ikke er nevnt i innkallingen  
Det kan fattes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen 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 møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det, jfr. Kl. 11-3 siste 
avsnitt. 

§ 22 Om forslag  
Med unntak av medlemmer av eldrerådet, rådet for funksjonshemmede eller ungdomsrådet, 
er det bare kommunestyrets medlemmer som kan sette fram forslag. Forslag skal leveres 
skriftlig/elektronisk til møteleder/politisk sekretær og skrives inn i politikerportalen. 
 
Forslaget må være begrunnet, (jfr. Fvl. §§ 24 og 25 om enkeltvedtak). Før avstemning skal 
møtelederen referere forslaget. 
 

§ 23 Avstemming  
Når ordskiftet er ferdig sier møtelederen fra om at saken tas opp til avstemning. Fra da av og 
til saken er avgjort ved avstemning må det ikke være ordskifte om den, eller settes fram nytt 
forslag i den.  
 
I dette tidsrom er det ikke anledning til å ta noen annen sak opp til behandling.  
 
For at kommunestyret skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha 
vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken. 
 
Et vedtak skal treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av 
kommuneloven eller av valgloven § 9-3 andre ledd. I andre saker enn de som gjelder valg, er 
møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.  
 
Når kommunestyret skal behandle økonomiplanen eller årsbudsjettet, skal medlemmene ved 
den endelige avstemningen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som 
helhet. Hvis det er fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første 
gangs avstemning, skal det stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved 
første gangs avstemning, jfr. Kl. § 11-9.  
 
Medlemmer til folkevalgte organer skal velges ved forholdsvalg hvis minst ett medlem krever 
det. I andre tilfeller skal medlemmene velges ved avtalevalg. Leder og nestleder for 
folkevalgte organer skal velges ved flertallsvalg, jfr. Kl. § 7-4.  
 
Alle medlemmer som er til stede i kommunestyret når en sak tas opp til avstemning, plikter å 
stemme.  
 
Ved valg og vedtak om ansettelse (av kommunedirektør) er det adgang til å stemme blankt, 
jfr. Kl. § 8-1.  
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Er saken delt opp eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram forslag 
om rekkefølgen av stemmeavgivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen være 
nøye med at talerne bare holder seg til avstemningsspørsmålet.  
 
 

§ 24 Prøveavstemning  
Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta å holde prøveavstemning som ikke 
er bindende. Representanten gir dette til kjenne ved å ta ordet til dagsorden. 
 
 

§ 25 Stemmemåten 

Avstemning iverksettes på en av disse måter:  
 

 Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag til å vise dette 
ved stemmetegn, er den stemmeberettigede for forholder denne seg i ro. 

  Når møtelederen bestemmer det, eller et medlem krever det, kan det deretter holdes 
kontraavstemning ved at de som stemmer mot viser det ved stemmetegn, er den 
stemmeberettigede for forholder denne seg i ro. 

 Stemmesedler brukes bare ved valg eller ansettelse av kommunedirektør. 

 Ved stilltiende godkjenning når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møteleder 
setter frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.  

 Elektronisk avstemning.  
 
Møteleder oppfordres til følgende praksis ved at de som stemmer imot forslaget viser det ved 
stemmetegn og de som stemmer for holder seg i ro. 

 

§ 26 Flertallsvalg  
Ved flertallsvalg velges den personen som har fått mer enn halvparten av de avgitte 
stemmene. Hvis ingen får mer enn halvparten av stemmene, holdes en ny avstemning. Den 
som får flest stemmer ved den nye avstemningen, blir valgt. Hvis to eller flere kandidater får 
like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning, jfr. Kl. § 7-8. 
 
 

§ 27 Gyldig vedtak  
Vedtak fattet av kommunestyret må alltid fattes i møte, jfr. Kl. §11-2.  
Vedtak kan bare treffes dersom minst halvparten av medlemmene er tilstede. (jfr. Kl. § 11-9)  
 
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene, hvis ikke annet følger av 
kommuneloven eller av valgloven § 9-3 2. ledd. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er 
møtelederens stemme avgjørende. 
 
Enkeltvedtak skal alltid begrunnes, jfr. Fvl. §§ 24 og 25. Dette skjer ved at begrunnelsen tas 
inn i vedtaket eller at det vises til begrunnelse i saksframlegget.  
 
Dersom det settes fram alternativt forslag til vedtak må dette alltid inneholde begrunnelse for 
vedtakets innhold. 
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§ 28 Om det konstituerende møtet 

Så snart valgoppgjøret er avsluttet, skal det innkalles til konstituerende møte i det nye 
kommunestyret.  
 
Sittende ordfører kaller inn møtet med minst 14 dagers varsel, og møtet holdes innen 
utgangen av oktober måned. Møtet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede.  
 
Som første sak i konstituerende møte tar kommunestyret stilling til om kommunestyrevalget 
er gyldig, jfr. valgloven § 13-4 første ledd. Når det er avgjort at kommunestyrevalget er 
gyldig, velges formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye 
valgperioden.  
 
I det konstituerende møtet bør det også velges medlemmer av andre folkevalgte kommunale 
organer og ledere for disse organene. Valg av leder kan overlates til organet selv hvis ikke 
denne loven eller en annen lov bestemmer noe annet. 
 
Kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møtet.  
 
Andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører trer i funksjon straks de er valgt.  
 
I de folkevalgte organene der det konstituerende møtet ikke velger nye medlemmer utvides 
funksjonstiden for de de sittende medlemmene til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn 
til første årsskifte i den nye valgperioden.  
 
Det nyvalgte kommunestyret treffer selv vedtak om neste års budsjett.  
 
 

§ 29 Møteprotokoll 
Kommunedirektøren sørger for at det blir ført møteprotokoll jfr. Kl. § 11-4. 
 
I møteprotokollen føres det som må til for å vise gangen i forhandlingene. 
Avstemningsresultatet skal framgå av møteprotokollen.  
 
Møteprotokollen skal godkjennes av ordføreren, og minst en til som velges blant 
kommunestyrets medlemmer.  
 
Møteprotokollen skal gjøres tilgjengelig når denne er godkjent. Eventuelle innsigelser til 
protokollen må meldes møteleder snarest, og senest i neste møte. Krav om protokolltilførsel 
må fremmes skriftlig innen møtets slutt.  
 
 
 

§ 30 Særinteressers anledning til å møte kommunestyret (Deputasjon) 
Representanter fra organisasjoner eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale 
seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet. 
Kommunestyret selv avgjør om slik utsending skal tas imot.  
 
 
Store deputasjoner som det er besluttet å ta imot, møter utenfor møtesalen for et utvalg av 
kommunestyrets medlemmer. For så vidt det er mulig bør alle partigruppene være 
representert. Er ordfører eller varaordfører medlem av utvalget gjør han eller hun tjeneste 
som formann i dette, eller utvalget kan peke ut en formann selv. Etter å ha hørt 
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representanten(e) og eventuelt tatt imot skriftlig utgreiing, gir formannen resten av 
kommunestyret melding om det representanten(e) har anført. Angår dette en sak på 
innkallingen, gir han eller hun melding om det når denne behandles. Ellers overleverer han 
eller hun den etter de saker som er nevnt i innkallingen, når saken er sluttbehandlet. 
 
Ved mindre grupper avgjør kommunestyret om deputasjonen skal mottas av hele 
kommunestyret i møtesalen. 
 

§ 31 Lovlighetskontroll  
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen innen 3 uker bringe en avgjørelse 
truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til 
kontroll av avgjørelsens lovlighet, jfr. Kl. § 27-1. Utfyllende regler finnes i Kl. kap. 27.  
 

§ 32 Omgjøringsadgang  
Kommunestyret som øverste tilsynsorgan kan kreve seg forelagt enhver sak til orientering 
eller avgjørelse jfr. Kl. § 22-1, Fvl. § 35 
 
Kommunestyret kan omgjøre vedtak fattet av andre folkevalgte organer eller 
administrasjonen, med de begrensninger som ligger i de alminnelige forvaltningsrettslige 
regler for omgjøring. 
 
Omgjøringsbegrensinger kan også følge av særlovgivningen der vedtakskompetansen er 
lagt til særskilte politiske eller administrative organer. 
 

§ 33 Interpellasjon 

En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål. Hvis interpellasjonen 
inneholder et forslag til vedtak skal den behandles etter kommunelovens § 11-3. Den skal 
sendes inn senest samme dag som sakslisten sendes ut. Den skal navngis slik: 
Interpellasjon til kommunestyrets møte (dato) – og ha en tittel som er dekkende for innholdet. 
 
Interpellasjoner som kommer inn etter at sakspapirer er blitt sendt ut ettersendes elektronisk. 
Ordfører har rett til å avvise interpellasjoner som kommer inn etter fristen.  
 
Etter kommunelovens § 11-3 første ledd kan 1/3 av medlemmene i et folkevalgt organ kreve 
at en sak med et forslag til vedtak behandles. Det må gå tydelig frem at 1/3 av medlemmene 
i det folkevalgte organet stiller seg bak saken og ønsker denne oppført på dagsorden. 
 
På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut 
sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer 
motsetter seg det. 
 
Saken settes opp på slutten av sakslisten og interpellanten får redegjøre for interpellasjonen. 
Interpellasjoner behandles etter den ordinære sakslisten dersom ikke kommunestyret 
bestemmer noe annet.  
 
Behandlingstiden for interpellasjonen i møtet begrenses til 20 minutter hvis ikke 
kommunestyret gjør annet vedtak i hvert tilfelle. Interpellanten og svareren får ordet 2 ganger 
hver, mens øvrige talere kan få ordet 1 gang hver.  
 
Dersom interpellasjonen ikke inneholder et forslag til vedtak skal den behandles etter Kl. § 
11-2 (Spørsmål). 
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§ 34 Spørsmål 
Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten, 
jfr. Kl. § 11-2 4. ledd. Spørsmål til spørretimen skrives inn i politikerportalen og sendes på 
epost i tillegg. Spørsmål som ønskes besvart i møtet må innleveres innen 3 virkedager før 
møtedag. Innsendte spørsmål til spørretimen kunngjøres i møteportalen. 
Spørsmålet og ev. svar vil bli gjengitt i møteprotokollen. Spørsmålsstilleren får ordet til 
fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører eller den han eller hun utpeker, ordet til å 
svare. 
 
Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille tilleggsspørsmål og svareren kan avgi 
tilleggs-svar. Andre enn spørsmålsstilleren og svarer kan ikke delta i ordskiftet.  
 
Forslag som stilles i forbindelse med et slikt spørsmål kan ikke avgjøres i møtet dersom 
ordføreren eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette.  
 
Utenom dette kan hvert medlem av kommunestyret rette forespørsel til ordføreren i møtet. 
Spørsmål som ikke er sendt inn før møtet er startet eller som meldes i møtet kan ikke 
forventes besvart i det samme møtet.  
 
 

§ 35 Innbyggernes spørretime 
Innbyggerne i Moskenes kan stille spørsmål i kommunestyret. Det settes av en halv time til 
dette i starten av hvert møte. Alle personer som er innbyggere i Moskenes kan stille 
spørsmål.  
 
Spørsmål skal være levert/sendt en uke før kommunestyremøte. Spørsmålsstiller må være 
tilstede i møtet, men bestemmer om han/hun vil lese spørsmålet selv eller om ordfører skal 
gjøre det. 
 
Spørsmålene må være korte og kan kun gjelde kommunale forhold og være av allmenn 
interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker unntatt 
offentlighet/underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.  
 
Svar gis umiddelbart etter at spørsmål er stilt. Utover dette har spørsmålsstiller og svareren 
anledning til en replikk. 
 
 

§ 36 Gruppemøter 
Kommunestyrets medlemmer kan be om gruppemøte. Gruppemøtene må være korte og 
normalt begrenset oppad til 10 minutter. Representantene kan forlange gruppemøte før 
votering. Ordfører kan utsette et gruppemøte i en sak til debatten har avklart 
problemstillingene. Medlemmer som er erklært inhabile, kan ikke delta i gruppemøter satt i 
kommunestyret.  
 
 


