REGLEMENT FOR FYLKESTINGSKOMITEENE
Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 27.10.2005.

Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Fylkesordføreren.
Sist revidert: 29.10.2015.
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1.

Reglementets virkeområde

1.1.

HENSIKTEN MED REGLEMENTET
Hensikten med reglementet er å gi nærmere bestemmelser om sammensetningen,
ansvarsområdet og oppgavene til fylkestingskomiteene.

1.2.

OMFANGET AV DET SOM REGULERES
Oppnevning, sammensetning, ansvarsområde og oppgaver.

1.3.

HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR
Reglementet gjelder for fylkestingskomiteene opplæringskomiteen, samferdselskomiteen og
næringskomiteen i Østfold fylkeskommune.

2.

Hjemmel og gyldighet

2.1.

HJEMMEL
Reglement for fylkestingskomiteene er utarbeidet med hjemmel i kl § 10, nr 2.

2.2.

GYLDIGHET
Reglementet trer i kraft fra 29.10.15 og gjelder inntil fylkestinget vedtar noe annet.

3.

Begrensninger
Saksbehandlingsreglene for de folkevalgte organene er regulert i eget reglement.

4.

Innhold

4.1.

OPPNEVNING OG SAMMENSETNING
Fylkestinget velger på konstituerende møte tre faste utvalg som benevnes som komiteer,
hver med 11 medlemmer og tilhørende varamedlemmer.
Komiteene gis følgende betegnelse:




Opplæringskomiteen
Samferdselskomiteen
Næring og kulturkomiteen

Fylkestingskomiteenes medlemmer fordeles blant fylkestingets faste medlemmer så langt det
er mulig.
Fylkestingskomiteenes varamedlemmer velges så langt det er mulig først blant fylkestingets
medlemmer som ikke er valgt inn i fylkesutvalget, fylkestingskomiteene,
administrasjonsutvalget eller kontrollutvalget, dernest blant fylkestingets varamedlemmer.
Fylkestinget velger fylkestingskomiteenes ledere og nestledere.
Oppnevningen til fylkestingskomiteene gjelder for den fylkeskommunale valgperioden.
Fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge faste utvalg/komiteer.
Trer et medlem endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlemmer. Trer
lederen ut av organet, skal det velges ny leder, jf. kl. § 16 nr 3 og 4.
4.1.1 Elevrepresentasjon (brukermedvirkning)
Elevorganisasjonen Østfold gis myndighet til å oppnevne 1 representant for elevene i
videregående opplæring til opplæringskomiteen, jf. opplæringslova § 11-8.

Representanten har møte og talerett i pedagogiske og administrative saker som gjelder
elevinteresser.
Representanten tilstås møte- og skyssgodtgjøring i hht. reglement for godtgjøring til de
folkevalgte og politiske partiene i Østfold fylkeskommune.
4.2.

ANSVARSOMRÅDE
Opplæringskomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til oppgaveområdene
utdanning og helse (herunder tannhelse, folkehelse og sosiale saker).
Samferdselskomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til oppgaveområdene
samferdsel, fylkesveger, helhetlig areal- og transportplanlegging, kollektivtransport, miljø og
klima.
Næring og kulturkomiteen har ansvar for og behandler saker knyttet til oppgaveområdene
næring, landbruk, FOU, høyere utdanning, friluftsliv, artsforvaltning, vannforvaltning, energi,
kultur og museumsforvaltning.
Fylkestingskomiteene skal bidra til å vitalisere det folkevalgte arbeidet i fylkestinget, bidra til
at fylkestinget blir en attraktiv arena for politisk arbeid og forbedre rekrutteringen til politisk
arbeid i fylket.

4.2.1 Avgjørelsesmyndighet
Fylkestingskomiteene er faste utvalg, opprettet med hjemmel i kommunelovens § 10 nr 1, og
har avgjørelsesmyndighet i saker innenfor sitt oppgave- og ansvarsområde etter nærmere
delegasjon fra fylkestinget, og innenfor reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes
årsbudsjett.
4.2.2 Innstillinger
Fylkestingskomiteene innstiller direkte til fylkestinget innenfor sitt oppgave- og
ansvarsområde i saker som tilligger fylkestingets avgjørelsesmyndighet.
4.2.3 Uttalelser
Fylkestingskomiteene skal innenfor sine arbeidsområder uttale seg til framlegg til
økonomiplan, årsbudsjett, periodiske økonomirapporteringer, årsrapport og fylkesplan før
fylkesutvalget avgir innstilling for fylkestinget.
Fylkestingskomiteene skal uttale seg i alle saker som blir forelagt komiteene av fylkesting,
fylkesutvalg eller fylkesordfører. Komiteene kan ellers av eget tiltak ta opp og uttale seg om
alle saker som har eller kan ha betydning innen eget arbeidsområde.
Fylkestingskomiteene kan uttale seg på vegne av fylkeskommunen til lovforslag, høringer,
planer m.v. når uttalelsen har en klar avgrensning til komiteens fagområde og ikke er av en
slik prinsipiell karakter at den bør behandles av fylkestinget.
4.3.

ARBEIDSMÅTE
Fylkestingskomiteene kan med alminnelig flertall anmode fylkesrådmannen om utredninger,
tilleggsopplysninger mv. for saksområder de behandler eller ønsker behandlet.
Fylkestingskomiteene kan gi retningslinjer for ønsket form på utredningene.
Fylkestingskomiteene kan innkalle til fellesmøter, arrangere konferanser, høringer,
orienteringer, temamøter, bruker- og virksomhetsdialog, foreta befaringer eller på andre
hensiktsmessige måter skaffe seg den informasjon det har behov for.
Fylkestingskomiteene kan arrangere åpne eller lukkede høringer om saker den har til
behandling og kan innkalle/invitere hvem de måtte ønske til å møte for komiteen.

Fylkestingskomiteene kan oppnevne arbeidsgrupper/ad hoc-komiteer til å forberede enkelte
saker eller til å arbeide med tidsbestemte oppgaver. Den endelige behandling av innstillinger
arbeidsgruppen/ad hoc-komiteen gir, skal foregå i samlet fylkestingskomité.
For saker som legges fram for fylkestinget til avgjørelse, bestemmer fylkestingskomiteene
selv om det skal være en saksordfører. Fortrinnsvis benyttes saksordfører i større og viktige
saker, og der det har vært lang/bred debatt i komiteene. Saksordfører skal gi fylkestinget en
gjennomgang av den politiske behandlingen av saken.

