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I N N L E D N I N G  

Dette reglementet er for Hitra kommunes folkevalgte organer, og erstatter 

tidligere gjeldende reglement. 

Reglementet er fastsatt med hjemmel i kommuneloven § 5-13. 

Reglementet har utfyllende status i forhold til lov og forskrifter gitt i medhold av 

lov. 

Reglementet er for Hitra kommunes folkevalgte organer – Kommunestyret, 

formannskapet og utvalgene – og gjelder så langt det ikke strider mot særskilt 

fastsatte regler i lov. 

 

Formålet med dette reglementet er: 

 å redegjøre for de viktigste rammene og virkemidlene til Hitra kommunes 

folkevalgte organer. 

 å gi like og ensartete retningslinjer for arbeidsmetoden til folkevalgte 

organer. Det skal være tydelig hvilke plikter de folkevalgte har, og hvilke 

muligheter de har i den politiske prosessen. 
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F E L L E S  R E G L E M E N T  F O R  H I T R A  
K O M M U N E S  F O L K E V A L G T E  O R G A N E R  

1 Styringsprinsipper 

 Kommunestyret, formannskapet og utvalgene skal primært arbeide med prinsipiell og 

langsiktig styring av kommunen. 

 Det skal være gjennomgående representasjon. Dette betyr at alle representantene i Hitra 

kommunestyre skal også være medlem av formannskapet eller et av utvalgene. 

2 Folkevalgte organer i Hitra kommune1 

I Hitra kommune er det følgende folkevalgte organer: 

 Kommunestyret – bestående av 25 medlemmer 

 Formannskapet – bestående av 7 medlemmer 

 Utvalg for plan, landbruk og miljø – bestående av 7 medlemmer 

 Utvalg for helse og omsorg – bestående av 5 medlemmer 

 Utvalg for oppvekst – bestående av 5 medlemmer 

 Kontrollutvalget – bestående av 5 medlemmer 

Medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på 4 år. 

3 Forberedelse av saker for kommunestyret, formannskapet og utvalgene2 

Kommunedirektøren har ansvaret for at saker som skal behandles i folkevalgte organer er 

forberedt på en forsvarlig måte. Dette gjelder ikke for kontrollutvalget. Der forberedes sakene av 

sitt eget sekretariat. 

Saksframleggene skal være grundige og oversiktlige, omfatte hovedproblemstillinger, alternative 

løsninger, kommunedirektørens vurderinger og innstilling. Innstillingen skal være kort og klar, og 

gjøre rede for utfallet av saken. Gjelder saken valg eller tilsetting av kommunedirektør, legges 

saken fram uten kommunedirektørens innstilling. Der saker har forutgående behandling i et 

underliggende folkevalgt organ, så skal det aktuelle organet innstille til kommunestyret. 

4 Møteplan og oppretting av møter3 

Lederen av et folkevalgt organ sørger for at det blir utarbeidet møteplan. Utenom møteplanen kan 

det avholdes møte i følgende tilfeller: 

 Organet selv, eller kommunestyret vedtar det. 

 Organets leder mener det er nødvendig. 

 Minst 1/3 av medlemmene krever det. 

Eventuelle endringer i møteplanen skal varsles på e-post. Avlysning av møter må begrunnes. 

Oppdatert møteplan kunngjøres på kommunens hjemmesider. 
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5 Innkalling og saksliste4 

Lederen av de respektive organer setter opp saksliste for hvert møte. 

Politisk sekretariat sender ut møteinnkalling til organets medlemmer, varamedlemmer og lokal 

presse. Møteinnkallingen skal inneholde tid og dato for møtet, saksliste, saksdokumenter, 

orienteringer og eventuelle andre merknader. Møteinnkallingen skal også publiseres på 

kommunens nettsider. 

Saksdokumenter som er unntatt offentligheten ved lov skal ikke inn i den offentlige 

møteinnkallingen. Slike dokumenter skal deles ut etter lukking av møtet, under behandlingen av 

den aktuelle saken. 

Møteinnkalling skal vanligvis sendes ut en uke i forkant av møtet. Dette gjelder ikke når lov påbyr 

en annen kunngjøringsfrist. 

6 Forfall5 

Folkevalgte representanter plikter å stille i møter unntatt i tilfeller de har gyldig forfallsgrunn. 

Gyldig forfallsgrunn er egen sykdom eller i nærmeste familie, viktig arbeid, særlig lang reisetid 

eller andre særlig tyngende grunner. 

Forfall skal meldes til kommunedirektøren ved e-post til postmottak@hitra.kommune.no, eller via 

telefon til 72 44 17 00. Politisk sekretariat er ansvarlig for å kalle inn vararepresentanter. 

7 Inhabilitet6 

Folkevalgte har plikt til å vurdere egen habilitet i saker som de skal behandle. Det skal meldes inn 

til kommunedirektøren om de lurer på om de kan være inhabile i en sak. Dette gjøres ved e-post 

til postmottak@hitra.kommune.no, eller via telefon til 72 44 17 00. 

Folkevalgte er inhabile dersom de har vært delaktig i forberedelse av en sak som ansatt i 

kommunen. De er også inhabile i behandling av klagebehandling av saker der de har deltatt i 

saksforberedelse. For øvrig gjelder bestemmelsene i forvaltningslovens andre kapittel også for 

folkevalgte7. 

Det er organet som representanten deltar i som skal behandle og avgjøre spørsmål om inhabilitet i 

en sak. Dette gjøres enten ved at representanten ber om vurdering av egen habilitet, eller at en 

annen representant gjør det. Den aktuelle representanten trer ut av møtet. Resten av organet 

voterer over habilitetsspørsmålet. Dersom representanten vurderes som habil, så tiltrår den møtet 

igjen. Dersom representanten vurderes som inhabil, forblir den ute av møtet til den aktuelle saken 

er ferdigbehandlet. 

Dersom kommunedirektøren mener en representant bør vurderes som inhabil skal det innkalles 

vararepresentant på forhånd. Politisk sekretariat er ansvarlig for å kalle inn vararepresentanter. 

mailto:postmottak@hitra.kommune.no
mailto:postmottak@hitra.kommune.no
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8 Permisjoner i møte8 

Dersom en representant ønsker fritak fra møte i et begrenset tidsrom så skal denne forespørselen 

behandles av møteleder. Dersom møteleder ber om det så skal politisk sekretariat hente inn vara 

for det aktuelle tidsrommet. 

Slike forespørsler behandles i begynnelsen av møtet. 

9 Spørsmål og interpellasjoner9 

Alle medlemmer av et organ kan komme med forespørsler til lederen, også om saker som ikke står 

på sakslisten. 

Spørsmål meldes skriftlig til møteleder minst 2 dager før møtet. Spørsmålet refereres av 

møteleder og besvares av møteleder. Møteleder kan la andre svare. Spørsmålsstiller gis anledning 

til å kommentere svaret. Spørsmål tas vanligvis opp i slutten av møtet. 

Interpellasjoner meldes skriftlig til møteleder minst en uke før møtet. En interpellasjon skal kun 

omhandle en sak, og saken skal høre til organets virkeområde. Den skal ikke inneholde 

begrunnelser og kommentarer utover det som er nødvendig for å klargjøre interpellasjonen. 

Ordskiftet ved interpellasjoner skal ikke overskride 30 min. Organet kan motsette seg å behandle 

forslag til vedtak som kommer med interpellasjoner dersom møteleder, eller minst 1/3 av 

medlemmene motsetter seg det. 

Forespørsler som angår konkrete forhold behandles som spørsmål. Angår det prinsipielle forhold 

behandles det som interpellasjon. Er det tvil om en forespørsel er spørsmål eller interpellasjon, så 

avgjøres dette av møteleder i samråd med innsender. 

Spørsmål og interpellasjoner refereres i møteprotokollen. 

10 Møtets åpning10 

Når møtet åpner gjennomgår møteleder følgende: 

 Oppmøte – eventuelle forfall og varamedlemmer. 

 Innkalling – i tilfelle det er merknader til møteinnkallingen. 

 Saksliste – i tilfelle det er merknader til sakslisten. 

 Inhabilitet – dersom det er representanter som lurer på om de kan være inhabile i en sak 

skal dette tas opp her. 

 Permisjoner i møtet – forespørsler om fritak fra møtet i kortere tidsrom skal behandles her. 

Over halvparten av organets medlemmer, inkludert møtende vararepresentanter, må delta for at 

møtet kan være lovlig satt. Når møtet er satt skal ingen forlate møtet uten at det er innvilget 

permisjon fra møteleder. 
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11 Møteleder11 

Møter i folkevalgte organer ledes av organets leder, nestleder eller setteleder. Setteleder eller 

setteordfører velges ved flertallsvalg dersom organets leder og nestleder har forfall. 

Ledere og nestledere for utvalgene velges av kommunestyret. For formannskap og kommunestyre 

er det ordfører, varaordfører eller setteordfører som er møteleder. 

12 Saksbehandling12 

Møteleder tar opp en sak ved å lese opp sakens nummer. Saker behandles i den rekkefølge de står 

i innkallingen med mindre organet vedtar en annen rekkefølge. 

Et folkevalgt kan fatte vedtak i saker som ikke er nevnt i sakslisten, med mindre møteleder eller 

minst 1/3 av organets medlemmer motsetter seg dette. 

Organet kan tilsvarende motsette sed å behandle en sak der saksdokumenter er ettersendt 

dersom møteleder eller 1/3 av organets medlemmer motsetter seg dette. 

Møteleder skal åpne for ordskifte og fremming av forslag før organet stemmer over vedtak. 

Når en sak er tatt opp til behandling, kan ikke møtet avsluttes før organet har gjort vedtak i 

saken. Organet kan vedta pauser i behandlingen. 

13 Ordskiftet 

Møteleder holder oversikt over de som ønsker å komme med innlegg eller replikk, og det er 

møteleder som gir ordet til talere. Taleren retter sine ord til møteleder. Innlegg skal holde seg til 

saken, og replikker skal holde seg til det aktuelle innlegg. Et organ kan selv vedta begrensninger i 

taletid etter forslag fra møteleder. 

Replikker skal vanligvis ikke vare mer enn 1 minutt, og taleren skal ikke få mere enn 2 replikker til 

et innlegg. Taleren som kom med innlegget skal få svare på replikkene samlet. 

Talere skal unngå krenkelser, og det skal ikke lages ståk for å uttrykke misnøye eller støtte. 

Dersom noen overtrer ordensreglene skal møteleder advare vedkommende. Dersom 

vedkommende ikke retter seg til reglementet etter to advarsler kan møtelederen frata en taler 

ordet, eller organet kan vedta å stenge vedkommende ute fra resten av møtet. 

Dersom møtelederen selv ønsker å delta i ordskiftet med mer enn korte replikker skal nestleder 

eller setteleder overta styringen av ordskiftet. 
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14 Forslag 

Faste medlemmer av et organ, eller vararepresentanter for disse, har forslagsrett. 

Forslag leveres vanligvis skriftlig til møteleder og møtesekretær. Det skal inneholde hvem som 

fremmer forslaget, og evt. på vegne av. 

Følgende forslag kan fremmes muntlig: 

 Utsettelsesforslag. 

 Forslag på person til valg eller ansettelse. 

 Forslag om å sande sak til saksbehandling i annet kommunalt organ. 

 Forslag på små endringer eller tillegg. 

Møteleder refererer forslaget i møte før avstemming. 

15 Avstemming13 

Når ordskiftet er ferdig sier møteleder fra at saken tas opp til avstemming. Når saken tas opp til 

avstemming kan det ikke komme flere innlegg eller replikker. Det kan heller ikke tas opp andre 

saker til behandling før vedtak er fattet. 

Det er kun organets faste medlemmer, og vararepresentanter for disse, som har rett til å stemme. 

De kan ikke forlate salen før avstemmingen er ferdig og plikter å stemme. 

Skal det stemmes over mer enn to alternativer skal organet vedta stemmerekkefølge etter forslag 

fra møteleder. Blir det ordskifte om stemmerekkefølgen skal innlegg og replikker kun angå dette. 

Vedtak treffes med flertall av de avgitte stemmene. 

Dersom det er likt antall stemmer for og imot et forslag er møtelederens stemme avgjørende. 

Dette gjelder ikke ved valg. Dersom to, eller flere kandidater, får like mange stemmer, avgjøres 

valget ved loddtrekning. Og er det stemmelikhet ved ansettelser kreves det ny avstemning. 

16 Avstemmingsmetoder14 

Avstemninger holdes vanligvis som åpen votering. Dette gjennomføres ved: 

 Håndsopprekning 

 Stilltiende bifall 

 Den ene del av kollegiet reiser seg 

 Navneopprop – ved at den enkelte representant ropes opp og må svare ja eller nei til 

voteringstemaet 

Håndsopprekning er den vanligste avstemmingsmetoden som skal brukes. Fremmes det forslag 

om annen avstemmingsmetode, avgjøres det ved votering med alminnelig flertall. 
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17 Prøveavstemning 

Et organ kan vedta å avholde prøveavstemninger. Dette gjennomføres som ordinære 

avstemninger, men de er ikke bindende. Prøveavstemninger kan gjennomføres før man avslutter 

ordskiftet i en sak. 

18 Høringer 

Et organ kan vedta å gjennomføre høringer i forbindelse med en sak. Høringer er i utgangspunktet 

åpne for de som ønsker å delta. 

Høringene ledes av organets leder. Lederen har ansvaret for forberedelsen og gjennomføringen i 

samråd med sitt organ. Det kan inviteres eller engasjeres innledere til høringene. Det fattes ingen 

beslutninger i høringer. Det føres et kort og oppsummerende referat over innspillene. 

19 Møteprotokoll15 

Alle møter i folkevalgte organer skal protokollføres. Protokollene skal være tilgjengelig for 

allmenheten, med unntak av de deler som er unntatt offentlighet. 

Møteprotokoll skal inneholde følgende: 

 Tid og sted for møtet. 

 Frammøte – faste representanter, forfall, vararepresentanter og andre møtedeltakere. 

 Dato for innkalling, samt eventuelle merknader. 

 Permisjoner som er innvilget i møtet. 

 Behandling av inhabilitetsspørsmål og hjemmel som benyttes. 

 Hvem som fratrer og tiltrer møtet, og tidspunkt for dette. 

 Behandling av spørsmål om lukking av møte, og hjemmel for dette. 

 Liste over sakene som ble behandlet. Hver sak skal ha tittel og saksnummer. 

 Innstilling fra kommunedirektøren. 

 Forslag til vedtak. 

 Avstemmingsresultat. 

 Vedtak. 

En representant eller gruppe kan fremme protokolltilførsel. Protokolltilførsel leveres skriftlig til 

møteleder før votering. Fremmes protokolltilførselen etter votering så skal organet avgjøre om 

tilførselen skal tas inn i protokollen. 
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20 Fjernmøter16 

I utgangspunktet treffer folkevalgte organ vedtak i fysiske møter, men lederen av organet kan 

beslutte at et møte avholdes som fjernmøte. 

Ved fjernmøte skal deltakerne kunne se, høre og kommunisere med hverandre via tekniske 

hjelpemidler. Forøvrig så avholdes fjernmøter på samme måte som fysiske møter. 

Møter som lukkes etter kommuneloven § 11-5, andre ledd, kan ikke gjennomføres som fjernmøte 

med mindre kommunal- og moderniseringsdepartementet gir unntak for dette. De kan også gi 

unntak fra at deltakerne skal måtte kunne se hverandre. 

21 Hastesaker17 

Dersom en sak må behandles før neste ordinære møte i det aktuelle organ kan saken behandles 

som hastesak. Dette kan gjøres på følgende måter: 

 Delegert myndighet i hastesaker – Kommunestyret kan vedta å delegere myndighet til 

formannskapet, et av utvalgene eller ordføreren til å fatte vedtak i hastesaker når det ikke 

er tid til å kalle inn organet som skulle ha behandlet saken raskt nok. Delegeringen skal 

fremgå i delegeringsreglement eller annet vedtak. Saken oversendes som meldingssak til 

organet som egentlig skulle behandlet saken. 

 Skriftlig behandling – Organets leder kan beslutte at en sak skal behandles skriftlig dersom 

det ikke er tid til å holde ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at ekstraordinært 

møte er nødvendig. Ved skriftlig saksbehandling sendes saksdokumentene samtidig ut til 

organets medlemmer med en svarfrist. For at vedtaket skal være gyldig må organet 

enstemmig støtte innstillingen og at saken behandles skriftlig. 

 Hastefjernmøte – Organets leder kan kalle inn til fjernmøte med kortere frist enn en uke. 

Dersom minst 1/3 av organets medlemmer motsetter seg dette, skal saken behandles i 

første ordinære møte. 

22 Møteoffentlighet og lukking av møter18 

I utgangspunktet har alle rett til å være til stede i folkevalgte organers møter. 

Dersom noen ber om det, og det ikke er forstyrrende for gjennomføring av møtet, skal møteleder 

tillate at det gjøres opptak, eller at møtet direkteoverføres. 

Organet skal vedta å lukke møtet dersom de skal behandle personalsaker, eller saken inneholder 

opplysninger som er omfattet lovbestemt taushetsplikt. 

Organet kan vedta å lukke et møte av personvernhensyn, eller dersom tungtveiende private- eller 

offentlige interesser tilsier det, eller at det i behandlingen av saken kan komme frem opplysninger 

som kan være unntatt offentligheten etter offentleglova. 

Et organ kan vedta at behandlingen om lukking av møte skal være lukket, men avstemmingen må 

være åpen. 

Blir det vedtatt å behandle en sak i lukket møte, plikter organets medlemmer og kommunalt 

ansatte som er tilstede, så langt ikke annet blir vedtatt, å bevare taushet om behandlingen.  
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23 Taushetsplikt19 

Representanter og ansatte som deltar i behandling av taushetsbelagte saker er bundet av 

taushetsplikt slik den er definert i forvaltningsloven § 13. 

For saker som ikke følger lovbestemt taushetsplikt, men som likevel er behandlet i lukket møte 

gjelder taushetsplikten inntil den blir opphevet eller begrunnelsen for behandlingen i lukket møte 

er falt bort. 

Taushet om en sak som er behandlet i lukket møte varer inntil annet måtte bli bestemt, eller inntil 

de hensyn til kommunen eller andre som har bevirket vedtaket om forhandling for stengte dører, 

er falt bort. Er også andre til stede under forhandlingene om slik sak, krever møteleder 

taushetsløfte av dem. 

24 Andre møtedeltakere – utsendinger20 

Kommunedirektøren har møte- og talerett i Hitra kommunes folkevalgte organer, med unntak av 

kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en underordnet bruke denne retten på sine vegne. I 

utvalgene for helse og omsorg, plan landbruk og miljø, og oppvekst stiller vanligvis 

kommunalsjefene på kommunedirektørens vegne. 

Kommunedirektøren kaller inn andre kommunalt ansatte og særlig sakkyndige ved behov. Disse 

kan gi opplysninger og utredninger, men har ikke anledning til å delta i saksbehandlingen utover 

dette. 

Møteleder kan tillate å ta imot utsendinger fra interessegrupper og andre organ som ønsker å 

uttale seg om en sak som er til behandling eller gi informasjon. Slike innspill skal ikke overskride 

20 minutter. Slike forespørsler må avtales med møteleder. 
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25 Lovlighetskontroll21 

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen kreve at et vedtak sendes til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for lovlighetskontroll.  

Kravet om lovlighetskontroll må komme innen 3 uker at vedtaket er gjort. Kravet skal først inn til 

organet som gjorde vedtaket. Dersom organet opprettholder vedtaket skal kravet om 

lovlighetskontroll innsendes til departementet. 

Det kan kreves lovlighetskontroll på følgende vedtak: 

1. Endelige vedtak som er truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjonen. 

2. Vedtak om lukking av møte. 

3. Vedtak om inhabilitet. 

Det kan ikke kreves lovlighetskontroll på følgende vedtak: 

1. Andre avgjørelser om prosessen i et organs saksbehandling enn de som er nevnt ovenfor 

som punkt 1 og 2. Det kan eksempelvis ikke kreves lovlighetskontroll av bestemmelser om 

taletid. 

2. Vedtak om ansettelse, oppsigelse eller avskjed. 

3. Spørsmål om et vedtak er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov om offentlige 

anskaffelser. 

26 Folkevalgte organers innsynsrett22 

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak om å få innsyn i alle kommunale saksdokumenter som faller 

innenfor organets virkeområde. For kommunestyret betyr dette alle kommunale saksdokumenter. 

Et folkevalgt organ kan kun få innsyn i saksdokumenter som er unntatt offentligheten når det er 

nødvendig for behandlingen av en konkret sak. Slike forespørsler skal hjemles etter 

forvaltningsloven § 13 b, første ledd. Kontrollutvalget har selvstendig innsyn etter § 6 i egen 

forskrift for kontrollutvalg. 

Innsynsretten gjelder kun for saksdokumenter i saker som er sendt til behandling i det folkevalgte 

organet. I saker som avgjøres av administrasjonen gjelder innsynsretten fra det tidspunktet 

sakene er ferdigbehandlet. 
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27 Innbyggerforslag23 

Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens aktivitet. Kommunestyret 

plikter å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak det. 

Kommunestyret har 6 måneders frist til å ta stilling til forslaget etter at det er fremmet. Denne 

tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående 

plansak etter plan- og bygningsloven. 

Det kan ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold to ganger i samme valgperiode. Sak 

som allerede er behandlet av kommunestyre kan heller ikke fremmes som innbyggerforslag.  

Kommunestyret tar selv stilling til om et innbyggerforslag kan fremmes. Og et nedstemt 

innbyggerforslag kan ikke påklages dersom forvaltningsloven eller annen lov gir klagerett. 

Innbyggerforslaget skal inneholde hva en ønsker at kommunestyret skal debattere, hvem som er 

initiativtakere og hvem som er kontaktperson. Forslaget må ha et konkret innhold og initiativet må 

gjelde områder som kommunestyret kan beslutte i, eller engasjere i. 

28 Kontrollutvalget 

Kommunestyret er pålagt å opprette et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres 

vegne. Dette utvalget reguleres av kommunelovens kapittel 23, og forskrift fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet Forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 
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R E G L E M E N T  F O R  E L D R E S  R Å D  

1 Sammensetning24 

Hitra eldreråd består av 3 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Flertallet av eldrerådets 

medlemmer skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Hitra kommunestyre velger rådsmedlemmene 

men organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet. 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Rådsmedlemmene velges for 

valgperioden til kommunestyret. 

2 Formål25 

Eldres råd er et lovpliktig råd etter kommuneloven § 5-12. De er kommunens rådgivende organ i 

saker som angår eldre. Rådet skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre i saker 

som gjelder dem.  

3 Oppgaver26 

Eldrerådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Slike saker skal forelegges rådet 

av kommunestyret og de øvrige folkevalgte organene. Kommunestyret skal etablere rutiner som 

sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingene, at uttalelsene fra rådet 

har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 

Rådet skal behandle alle saker som gjelder de eldres levekår i kommunen og er et rådgivende 

organ for kommunen. Dette gjelder blant annet reguleringsplaner, årsbudsjett og 

økonomiplan/handlingsplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir forskrifter om 

oppgaver, organisering og saksbehandling for rådet. 

Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 

kommunale organet som avgjør saken endelig. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

4 Sekretariat 

Kommunedirektøren er ansvarlig for følgende ovenfor Eldres råd: 

 Vurdere saker oversendt til rådet 

 Innkalle kommunalt ansatte eller særlig sakkyndige ved behov 

 At rådets uttalelser tas med til endelig behandling av saker 

 At rådet får tilbakemelding om endelig vedtak i saker behandlet i rådet 

 Utarbeide forslag til rådets budsjett 

Kommunestyret skal oversendes årsmeldinger om rådets aktiviteter. 

Forøvrig gjelder fellesreglementets regler for møteavvikling også for Eldres råd. 
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R E G L E M E N T  F O R  B R U K E R R Å D  

1 Sammensetning27 

Hitra Brukerråd består av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Hitra kommunestyre velger 

rådsmedlemmene men organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har 

rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant 

medlemmene. Rådsmedlemmene velges for valgperioden til kommunestyret. 

2 Formål28 

Brukerrådet er et lovpliktig råd etter kommuneloven § 5-12. De er kommunens rådgivende organ i 

saker som angår personer med funksjonsnedsettelse. Rådet skal sikre bred, åpen og tilgjengelig 

medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse i saker som gjelder dem.  

3 Oppgaver29 

Brukerrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. 

Slike saker skal forelegges rådet av kommunestyret og de øvrige folkevalgte organene. 

Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingene, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 

Brukerrådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 

denne målgruppen. Rådet skal ivareta åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeid som er 

særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet adkomst, arbeid 

mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Departementet gir forskrifter om oppgaver, organisering og saksbehandling for 

dette rådet. 

Brukerrådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 

kommunale organet som avgjør saken endelig. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

4 Sekretariat 

Kommunedirektøren er ansvarlig for følgende ovenfor Brukerrådet: 

 Vurdere saker oversendt til rådet 

 Innkalle kommunalt ansatte eller særlig sakkyndige ved behov 

 At rådets uttalelser tas med til endelig behandling av saker 

 At rådet får tilbakemelding om endelig vedtak i saker behandlet i rådet 

 Utarbeide forslag til rådets budsjett 

Kommunestyret skal oversendes årsmeldinger om rådets aktiviteter. 

Forøvrig gjelder fellesreglementets regler for møteavvikling også for Brukerrådet. 
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R E G L E M E N T  F O R  U N G D O M S R Å D E T  

1 Sammensetning30 

Hitra Ungdomsråd består av 9 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. Rådsmedlemmene velges 

for to år av gangen. Hvert år holdes det valg for halvparten av medlemmene. Hitra kommunestyre 

velger rådsmedlemmene men organisasjoner som representerer barn og unge har rett til å 

fremme forslag om medlemmer til rådet. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant 

medlemmene. Medlemmene skal ikke være fylt 19 år på valgtidspunktet. 

2 Formål31 

Ungdomsrådet er et lovpliktig råd etter kommuneloven § 5-12. De er kommunens rådgivende 

organ i saker som angår barn og unge. Rådet skal fremme barn og ungdoms synspunkter overfor 

kommunens folkevalgte representanter. 

3 Oppgaver32 

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som angår barn og unge. Slike saker skal 

forelegges rådet av kommunestyret og de øvrige folkevalgte organene. Kommunestyret skal 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingene, at 

uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 

Rådet skal behandle alle saker som angår barn og unge i kommunen og er et rådgivende organ for 

kommunen. Dette gjelder blant annet reguleringsplaner, årsbudsjett og 

økonomiplan/handlingsplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir forskrifter om 

oppgaver, organisering og saksbehandling for rådet. 

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til 

det kommunale organet som avgjør saken endelig. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder 

avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

4 Sekretariat 

Kommunedirektøren er ansvarlig for følgende ovenfor Ungdomsrådet: 

 Vurdere saker oversendt til rådet 

 Innkalle kommunalt ansatte eller særlig sakkyndige ved behov 

 At rådets uttalelser tas med til endelig behandling av saker 

 At rådet får tilbakemelding om endelig vedtak i saker behandlet i rådet 

 Utarbeide forslag til rådets budsjett 

Kommunestyret skal oversendes årsmelding om rådets aktiviteter. 

Forøvrig gjelder fellesreglementets regler for møteavvikling også for Ungdomsrådet. 
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Ikrafttredelse 

Reglementet gjelder fra 13.04.2021, og fra samme tidspunkt oppheves tidligere reglement. 

1 Kommuneloven § 5-1 
2 Kommuneloven § 13-1 
3 Kommuneloven § 11-2 
4 Kommuneloven § 11-3 
5 Kommuneloven § 8-1 
6 Kommuneloven § 11-10 
7 Forvaltningsloven §§ 6 t.o.m. 10 
8 Kommuneloven § 11-11 
9 Kommuneloven § 11-2 
10 Kommuneloven § 11-9 
11 Kommuneloven §§ 6-1 og 11-2 
12 kommuneloven §§ 11-3 og 11-9 
13 Kommuneloven § 11-9 
14 Kommuneloven § 8-1 
15 Kommuneloven § 11-4 
16 Kommuneloven § 11-7 
17 Kommuneloven § 11-8 
18 Kommuneloven §§ 11-5 og 11-6 
19 Forvaltningsloven § 13 
20 Kommuneloven § 13-1 
21 Kommuneloven §§ 27-1 og 27-2 
22 Kommuneloven § 11-13 
23 Kommuneloven § 12-1 
24 Kommuneloven § 5-12 
25 Forskrift om medvirkningsordninger § 1 
26 Forskrift om medvirkningsordninger § 2 
27 Kommuneloven § 5-12 
28 Forskrift om medvirkningsordninger § 1 
29 Forskrift om medvirkningsordninger § 2 
30 Kommuneloven § 5-12 
31 Forskrift om medvirkningsordninger § 1 
32 Forskrift om medvirkningsordninger § 2 

                                                


