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Behandling i Kommunestyret - 29.03.2017  

Følgende interpellasjon ble lagt fram i møtet fra representanten Jørgen Singsdal, SP: 

«Interpellasjon - Endring av kommunens møtereglement. 

Sunndal Senterparti ønsker å få opp politisk sak om møtereglementet i kommunestyret. 
Følgende punkter bør tas opp til vurdering: 
 

• Endring av måten møteprotokollen fra kommunestyret og utvalg føres på. Vi mener at 
det skal bli synliggjort hva den enkelte representant har stemt i de enkelte saker som er 
til behandling 

• Møteprotokollen bør også vise hvilke spørsmål som er stilt i spørrehalvtimen av hvem, 
tema og hvem som besvarte spørsmålet 

 
Begrunnelsen for disse endringene er å bidra til mer åpenhet i kommunal forvaltning og også gi 
velgerne mulighet for innsyn i hvilket standpunkt representantene har i saker som blir 
behandlet. For Sunndal Senterparti er dette et viktig demokratisk prinsipp. 
 
Forslag. Det bes om at administrasjonen legger fram en sak om endring av kommunens 
møtereglement til politisk behandling. Saken bes framlagt i løpet av et halvt år.» 
 

 

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende svar på interpellasjonen: 

«Svar på interpellasjon fra Jørgen Singsdal: 
Om endring av kommunens møtereglement 

 

I en interpellasjon i kommunestyret foreslår Jørgen Singsdal fra Sunndal Senterparti følgende: 

Det bes om at administrasjonen legger fram en sak om endring av kommunens møtereglement 
til politisk behandling. Saken bes framlagt i løpet av et halvt år. 

Mer konkret ønsker Singsdal at fremtidige møteprotokoller synliggjør hva de enkelte 
kommunestyrerepresentantene har stemt i de enkelte sakene som er til behandling, samt at 
det framgår i protokollene hvilke spørsmål som er stilt i spørrehalvtimen, av hvem, tema og 
hvem som besvarte spørsmålet. 

Når det gjelder protokollering av avstemninger, er jeg i utgangspunktet ikke negativ til det. 
Men – dette kommunestyremøtet er det første med kommune-TV via kommunens 
hjemmeside, der opptakene også vil bli redigert, bokmerket og lagret for framtida. Slik vil også 
enkeltrepresentantenes stemmegiving bli lagret for framtida. Jeg tror det er lurt at 
kommunestyret skaffer oss litt erfaring med dette før vi eventuelt vedtar en ny prosedyre med 
registrering og protokollering av enkeltrepresentantenes stemmegiving. 

Når det gjelder spørrehalvtimen, er intensjonen at den skal være uformell, og kunne være 
spontan. Jeg er opptatt av at vi holder på dette. Spørrehalvtimen vil dessuten bli lagret på 
Kommune-TV for framtida. Om noen kommunestyrerepresentanter ønsker sine spørsmål og 
ordførerens svar protokollert, har de mulighet til å sende inn skriftlige spørsmål senest fire 



virkedager før kommunestyremøtet, innsendt innen utgangen av arbeidsdagens slutt. Jeg vil 
derfor fraråde at spørrehalvtimen gjøres mer formell gjennom protokollering av spørsmål og 
svar. 

Uansett – jeg støtter Singsdals forslag om at kommunens møtereglement tas opp til politisk 
behandling til høsten, og oppfordrer kommunestyret om det samme. 

 

Forslaget fra Jørgen Singsdal ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak: 

Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram en sak om endring av kommunens 
møtereglement til politisk behandling.  Saken bes framlagt i løpet av et halvt år. 
 

 

 

Utskrift til: Rådmannen for videre oppfølging. 

 

 

Rett utskrift 03.04.2017: 

 

Brit H. Resell 

utvalgssekretær 


