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REGLEMENT FOR UTFORMING AV FORSLAG OG VEDTAK I FOLKEVALGTE 
ORGANER 

 

 
 
 

1.  Formål 
For å sikre at forslag og vedtak i folkevalgte organer ikke strider mot lov eller forskrift og at de er 
klare og entydige, skal det tas hensyn til de forhold som fremkommer i de følgende punkter. 
 
2 . Utforming av forslag og vedtak  
Forslag skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Ved utforming av forslag og vedtak i 
folkevalgte organer skal det blant annet legges vekt på følgende hensyn: 
- formuleringene må være presise, klare og entydige 
- formuleringene må være fullstendige og – så langt råd er – selvforklarende 
- alle forslag leveres skriftlig påført forslagsstillerens navn 
 
3.  Ansvar for utformingen av forslag  
Forslagsstilleren har ansvar for at forslag som fremmes ikke strider mot lov eller forskrift.  
Møteleder, møtedeltakere og møtesekretæren skal si fra hvis de blir oppmerksom på at et forslag 
som settes under votering strider mot lov eller forskrift. 
 
4.  Vedtak i folkevalgte organer 
For alle folkevalgte organer i kommunen skal det fremgå til slutt i protokollen hvilke vedtak som 
er fattet. 
 
5.  Vedtak i bystyret  
Bystyrets beslutninger treffes i form av vedtak.  I saker som innholdsmessig forutsetter bystyrets 
medvirkning, for eksempel  meldinger eller andre orienteringssaker,  må det klart fremgå av 
protokollen at bystyret har latt seg orientere ved å bruke ”tatt til orientering” eller ved å utforme 
ordinære vedtakspunkter. 
 
I et vedtak som binder opp bystyrets fremtidige disposisjoner av betydning for en senere 
behandling av spørsmålet i bystyret, må dette klart fremgå i et eget vedtakspunkt. 
 
6.  Delegeringssaker  



2 

I saker om delegering av myndighet skal det vurderes å etablere en ordning med 
tilbakerapportering om bruken av fullmakten. Eventuell tilbakerapporteringsordning skal fremgå 
av vedtaket. 
 
Delegasjonsvedtak skal klart angi rammene for delegasjonen og være selvforklarende. 
 

 


