
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT FOR 
GEOGRAFISKE UTVALG 

 

 

 

Reglementet er fastsatt 22.-23. juni 2022 av fylkestinget i Viken med hjemmel i lov av 22. juni 
2018 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  

 

  



 

 
Innholdsfortegnelse 

 
REGLEMENT FOR GEOGRAFISKE UTVALG ............................................................................................... 1 

Innholdsfortegnelse ................................................................................................................................ 2 

1 Hjemmel ............................................................................................................................................... 3 

1.1 HJEMMEL ...................................................................................................................................... 3 

1.2 IKRAFTTREDELSE ........................................................................................................................... 3 

1.3 VIRKEOMRÅDE .............................................................................................................................. 3 

2 Innledende bestemmelser ................................................................................................................... 3 

2.1 OM UTVALGENE OG VIRKETID ...................................................................................................... 3 

2.2 SAMMENSETNING ......................................................................................................................... 3 

2.3 UTVALGENES OPPGAVER .............................................................................................................. 3 

3 Saksbehandlingsregler ......................................................................................................................... 4 

3.1 INNKALLING................................................................................................................................... 4 

3.2 MØTEPLIKT .................................................................................................................................... 4 

3.3 INHABILITET .................................................................................................................................. 4 

3.4 HØRINGER, INTERPELLASJONER, SKRIFTLIGE SPØRSMÅL OG SPØRRETIME ................................. 4 

3.5 ØVRIGE SAKSBEHANDLINGSREGLER ............................................................................................. 5 

4 Godtgjøring .......................................................................................................................................... 5 

 

  



 

 
 

1 Hjemmel   
1.1 HJEMMEL  

Reglementet er fastsatt 22.-23. juni 2022 av fylkestinget i Viken med hjemmel i lov av 22. juni 2018 
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).  

 

1.2 IKRAFTTREDELSE  

Reglementet trer i kraft fra fylkestingets vedtak i juni 2022.  

 

1.3 VIRKEOMRÅDE  

Reglementet gjelder for geografiske utvalg. Bestemmelsene gjelder med de utfyllende regler som 
framkommer av lov, forskrift om arbeidsgodtgjøring og reglement for delegering og innstillingsrett.   

 

2 Innledende bestemmelser  
 

2.1 OM UTVALGENE OG VIRKETID 

Geografiske utvalg er utvalg etter kommuneloven § 5-7. Virketiden for utvalgene er fra 31. mars 2022 
til utløp av valgperioden. 

 

2.2 SAMMENSETNING 

Fylkestinget velger medlemmer og varamedlemmer til de geografiske utvalgene.  

Hvert utvalg består av 25 medlemmer med stemmerett som er forholdsmessig sammensatt. De 
partiene og uavhengige representantene som ikke blir representert i utvalget kan delta i utvalgenes 
møter med tale- og forslagsrett. Disse representantene velges også av fylkestinget. 

Varamedlemmer velges etter reglene i kommuneloven kap. 7.  

Fylkestinget velger leder og to nestledere blant utvalgets medlemmer. Leder og en av nestlederne 
skal velges fra opposisjonen, mens den andre nestlederen velges fra posisjonen. 

 

2.3 UTVALGENES OPPGAVER 

Fylkesrådet eller fylkesordfører forbereder saker som blir sendt direkte til utvalgene. Utvalgene skal 
behandle og komme med anbefaling til innstilling i alle saker som berører etableringen av de tre nye 
fylkeskommunene fram til opprettelsen.  

Utvalgene kan be om informasjon om forhold som gjelder etablering av de nye fylkene. 



 

 
Utvalgenes forslag sendes fylkestingskomite for finans, administrasjon og klima, som formelt innstiller 
til fylkestinget. 

 

3 Saksbehandlingsregler 
3.1 INNKALLING 

Fylkestinget fastsetter møteplan for de geografiske utvalgene. Utvalgene kan ved behov holde flere 
møter.    

Møteleder kaller sammen utvalget i samsvar med vedtatt møteplan, når møteleder selv finner det 
nødvendig, eller når minst en tredel av medlemmene krever det.  

 

3.2 MØTEPLIKT  

Medlemmene i de geografiske utvalgene skal møte med mindre de har gyldig forfall. Et medlem eller 
et innkalt varamedlem som ikke kan møte, skal så snart som mulig melde dette til møtelederen og 
opplyse om forfallsgrunnen.   

Må et medlem søke møteleder om permisjon under møtet, gjelder krav om gyldig forfall på samme 
måte. Møteleder kaller inn varamedlem i samsvar med kommunelovens regler. Det samme gjøres når 
møteleder er kjent med at et medlem må fratre som inhabil i sak som skal behandles i møtet.   

Søknad om forfall/permisjon avgjøres av møteleder.  

 

3.3 INHABILITET  

Et medlem skal varsle om eventuell inhabilitet og orientere møteleder i god tid på forhånd.  

Et medlem er inhabil når han/hun selv er part i saken, og kan være inhabil på grunn av 
slektskapsforhold eller andre nære forbindelser med en part i en sak.  

Et medlem er også inhabil når han/hun er leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret 
eller bedriftsforsamling for et selskap, samvirkeforetak, eller en forening, sparebank, eller stiftelse 
som er part i saken.  

Et medlem er også inhabil dersom andre forhold kan svekke tilliten til at medlemmet er upartisk 
under behandlingen av saken. 

Utvalget selv vedtar medlemmets habilitet, uten at medlemmet deltar.  

Det vises ellers til reglene om habilitet i kommuneloven og forvaltningsloven.  

 

3.4 HØRINGER, INTERPELLASJONER, SKRIFTLIGE SPØRSMÅL OG SPØRRETIME 

De geografiske utvalgene kan ikke arrangere høringer.  



 

 
Medlemmene i utvalgene kan ikke stille representantforslag, skriftlige spørsmål eller interpellasjoner 
til utvalget.  

Det er ikke spørretime i utvalgenes møter. 

 

3.5 ØVRIGE SAKSBEHANDLINGSREGLER 

Saksbehandlingsreglene i kapittel 3 i reglement for fylkestinget og fylkestingskomiteene gjelder ellers 
så langt det passer. 

 

4 Godtgjøring 
Leder, nestledere, medlemmer og de som tiltrer de geografiske utvalgene mottar kr. 45.000 i 
årsgodtgjøring. Leder, nestleder og medlemmer får ikke møtegodtgjøring per møte i tillegg.  

Godgjøringen gis til alle representantene i de geografiske utvalgene, unntatt fylkesordfører, 
fylkesvaraordfører og gruppelederne eller fylkestingspolitikerne som mottar en samlet 
godtgjøring fra fylkeskommunen på nivå med gruppelederne, i tillegg til godtgjøring fastsatt i 
forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og regler om fylkeskommunal støtte til partiene, 
kapittel 3. 

Varamedlemmer mottar ordinær møtegodtgjøring, 0,3% av basis, det vil si fylkesordførers 
godtgjøring. 

Dersom et medlem har forfall over tid, trekkes årsgodtgjøringen forholdsvis etter antall 
møter. 

Godgjøringen gis til alle representantene i de geografiske utvalgene, i tillegg til godtgjøring 
fastsatt i forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og regler om fylkeskommunal støtte til 
partiene, kapittel 3. 

Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og regler om fylkeskommunal støtte til partiene i Viken 
gjelder ellers så langt det passer. 
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