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BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 – AU’S BEHANDLING AV 
FORRETNINGSORDEN FOR BUDSJETTBEHANDLINGEN I BYDELSU TVALGET 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til forretningsorden for budsjettbehandlingen 2014 i 
bydelsutvalget: 
 
Forslag leveres innen tirsdag 10. desember kl. 12.00. 
 
Møtet åpner med generell debatt. Til hvert innlegg åpnes det for to replikker. Innlegg kan ha en 
maks taletid på 3 minutter. Nye forslag/ omforente forslag etterfølges av innlegg på maks 1 
minutt. Alle forslag skal være fremmet før strek settes, og forslag kan ikke fremmes etter at strek 
er satt. 
 
Rekkefølgen av partienes innlegg skjer ved loddtrekning. 
 
Det kan avholdes pause etter debatten. 
 
Etter at debatten er avsluttet gis hver av partigruppene mulighet til 1 minutt stemmeforklaring. 
Stemmeforklaringen kan ikke deles opp, og det åpnes for kun en taler for hver partigruppe. Det er 
ingen debatt under stemmeforklaringene, og det gis ikke adgang til replikker. 
 
Rekkefølgen av partienes oppsummering snus fra rekkefølgen av innleggene. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Rekkefølgen av partienes innlegg ble ved loddtrekning følgende: 
1.Miljøpartiet de Grønne, 2. Høyre, 3. Venstre, 4. Fremskrittspartiet, 5. Sosialistisk Venstreparti, 
6. Rødt, 7. Arbeiderpartiet. 
 
Rekkefølgen av partienes oppsummering snus fra rekkefølgen ved innleggene: 
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1.Arbeiderpartiet, 2. Rødt, 3. Sosialistisk Venstreparti, 4. Fremskrittspartiet, 5. Venstre, 6. Høyre, 
7. Miljøpartiet De Grønne. 
 
Rødt og Fremskrittspartiet faller ut av listen dersom alle faste representanter møter.  
 
 
AU innstiller til BU å vedta følgende forretningsorden: 
Forslag leveres innen tirsdag 10. desember kl. 12.00. 
 
Møtet åpner med generell debatt. Til hvert innlegg åpnes det for to replikker. Innlegg kan ha en 
maks taletid på 3 minutter. Nye forslag/ omforente forslag etterfølges av innlegg på maks 1 
minutt. Alle forslag skal være fremmet før strek settes, og forslag kan ikke fremmes etter at strek 
er satt. 
 
Rekkefølgen av partienes innlegg ble ved loddtrekning følgende: 
1.Miljøpartiet de Grønne, 2. Høyre, 3. Venstre, 4. Fremskrittspartiet, 5. Sosialistisk Venstreparti, 
6. Rødt, 7. Arbeiderpartiet. 
 
Det kan avholdes pause etter debatten. 
 
Etter at debatten er avsluttet gis hver av partigruppene mulighet til 1 minutt stemmeforklaring. 
Stemmeforklaringen kan ikke deles opp, og det åpnes for kun en taler for hver partigruppe. Det er 
ingen debatt under stemmeforklaringene, og det gis ikke adgang til replikker. 
 
Rekkefølgen av partienes oppsummering snus fra rekkefølgen av innleggene: 
1.Arbeiderpartiet, 2. Rødt, 3. Sosialistisk Venstreparti, 4. Fremskrittspartiet, 5. Venstre, 6. Høyre, 
7. Miljøpartiet De Grønne. 
 
Rødt og Fremskrittspartiet faller ut av listen dersom alle faste representanter møter.  
 
 
 
Vedtak i BU: 
 


