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REGLEMENT FOR STYRER, RÅD OG UTVALG I KAUTOKEINO KOMMUNE
Melding om vedtak sendes til:
-

Medlemmer av politiske utvalg
Kontrollutvalgets sekretariat
enhetene

Det vises til:
-

tidligere reglementer i politiske utvalg
kommuneloven og berørte forskrifter
Kommunestyresak 13/20 av 14.05.2020
Utkast til reglement for styrer, råd og utvalg, datert 04.11.2020

Vedlegg:
1 Reglement for styrer, råd og utvalg - utkast november 2020

Sakens bakgrunn:
Kommunelovens § 5-13 sier at alle folkevalgte organ skal ha et reglement som
fastsetter:
a) Organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) Tidsprioden som organet er opprettet for
c) Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet

Endel reglement ble lagt frem for kommunestyret i sak 13/20, saken ble utsatt med
bakgrunn i at saken om politisk delegeringsreglement ble utsatt. Disse to sakene hører
tett sammen. Delegert myndighet i saken hvor politisk delegeringsreglement blir vedtatt
er utgangspunkt for politiske utvalgs reglement.
Mange punkter i reglementene er fastsatt i kommuneloven eller i tilhørende forskrifter.
Reglement for hovedutvalgene er utarbeidet med bakgrunn i felles reglement, kun tilført
den delegerte myndighet som fremgår av politisk delegeringsreglement.
Alle reglement er nå samlet i et hefte: Reglement for styrer, råd og utvalg i Kautokeino
kommune. Tidligere var det enkelt reglement.
Alle reglement er gjennomgått og oppdatert ihht gjeldende lover og forskrifter.
Vurdering:
Kommuneloven har fastsatt at alle styrer, råd og utvalg skal ha et reglement. Vår
kommune har reglementer som er vedtatt for mange år siden. I forbindelse med ny
kommunelov ble det bestemt at alle reglement skulle gjennomgås og oppdateres eller
utarbeides for så å vedtas av kommunestyret i 2020.
Nå er alle reglement gjennomgått og klar for behandling av kommunestyret.
Reglementene er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter, samt i
utkast til politisk delegeringsreglement som skal vedtas av kommunestyret på samme
møte.
Det er ikke et krav at reglementene gjennomgås for hver valgperiode, men det er en
naturlig følge av at det politiske delegeringsreglementet endres.
Hvis politisk delegeringsreglement endres i valgperioden på en slik måte at reglement
for et utvalg berøres, vil disse regelementene legges frem for ny behandling med de
vedtatte endringene innarbeidet.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar “Reglement for styrer, råd og utvalg i Kautokeino kommune”
datert 04.11.2020.

