Reglement for ordførerens
koordineringsutvalg

Vedtatt av kommunestyret i møte den 15.06.2020 som sak 52/20.

Reglement for ordførerens koordineringsutvalg.
Ordførerens koordineringsutvalg er opprettet i medhold av kommunelovens § 6-1, 5.
ledd, bokstav c). Koordineringsutvalgets medlemmer består av ordfører, varaordfører
og lederne av fagkomiteene. Dersom samtlige komitéledere er valgt fra posisjonen
(flertallskonstellasjonen) i det konstituerende kommunestyremøtet, tiltrer det i tillegg
en representant utpekt fra opposisjonspartiene Representanten fra
opposisjonspartiene utpekes av det opposisjonspartiet som har fått størst (prosentvis)
oppslutning i kommunestyrevalget.
I henhold til kommunelovens § 13-1, 5. ledd, gis rådmannen møte- og talerett og har
anledning til å la seg representere ved sine kommunalsjefer eller andre som
rådmannen peker ut.
Ordførerens koordineringsutvalg gis ikke beslutningsmyndighet, men har følgende
oppgaver/funksjoner:






Planlegging og koordinering av møter i folkevalgte organer, herunder avklare
behandlingsmåter i aktuelle/større saker.
Planlegging/samordning av aktuelle plan- og utredningsprosesser på tvers av
kommunalområdene/ansvarsområdene for komiteene.
Fordele og avklare behandlingsmåten i saker som skal til behandling både i komiteene,
formannskapet og/eller kommunestyret (skille mellom ulike sakstyper/sakskategorier
mtp orienterings- og drøftingssaker kontra saker som skal realitetsbehandles med
vedtak). Det er likevel den enkelte komitéleder som formelt godkjenner hvilke saker
som skal behandles i de respektive komiteene.
Være arena for gjensidig informasjon i aktuelle pågående saker/prosesser.

Da ordførerens koordineringsutvalg ikke har noen beslutningsmyndighet innebærer dette
følgende begrensninger:





Koordineringsutvalget kan ikke kreve at saker skal utredes av administrasjonen
Koordineringsutvalget kan ikke drive saksbehandling
Koordineringsutvalget kan ikke treffe beslutninger på vegne av rådmannen eller andre
folkevalgte organer
Koordineringsutvalget kan ikke forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte
behandle saker som kommunen er pålagt etter lov og forskrift å behandle, jfr.
delegeringsreglementet

Koordineringsutvalget fastsetter selv møteplan og møteaktiviteter som innarbeides i den
ordinære møteplanen i folkevalgte organer. Møtene er åpne og følger kommunelovens
bestemmelser kapittel 11 om saksbehandling i folkevalgte organer. Koordineringsutvalget trer
for øvrig i funksjon når ordfører, varaordfører og/eller når noen av komitélederne ber om det.
Rådmannen kan også be ordfører om å kalle inn koordineringsutvalget dersom det er behov
for det.
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