REGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESTING
Opprinnelig vedtatt av fylkestinget 12.06.2003.

Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Fylkesordføreren.
Sist revidert: 30.04.2015.
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1.

Reglementets virkeområde

1.1.

HENSIKTEN MED REGLEMENTET
Hensikten med reglementet er å fastsette nærmere bestemmelser om fylkestingets
ansvarsområde, oppgaver og myndighet innenfor rammen av kommuneloven og særlov.

1.2.

OMFANGET AV DET SOM REGULERES
Medlemstall, sammensetning, ansvarsområde, myndighet og oppgaver.

1.3.

HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR
Reglementet gjelder for Østfold fylkesting.

2.

Hjemmel og gyldighet

2.1.

HJEMMEL
Reglementet for fylkestinget er utarbeidet med hjemmel i kommuneloven.

2.2.

GYLDIGHET
Reglementet trer i kraft fra og med 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.

MEDLEMSTALL OG SAMMENSETNING
Fylkestinget har 35 direkte valgte medlemmer, valgt for en periode på 4 år. Valg og
sammensetning følger av valgloven.

4.2.

KONSTITUERENDE MØTE
Det sittende fylkesutvalg oppnevner en valgkomité på bakgrunn av valgresultatet, som til det
konstituerende møtet fremlegger en innstilling på fordeling av medlemmer og
varamedlemmer til fylkestingets komiteer og andre valg fylkestinget skal foreta.

4.3.

MYNDIGHET

Fylkestinget er det øverste besluttende organet med overordnet ansvar for hele
fylkeskommunens virksomhetsområde. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så
langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Fylkestinget skal gjennom vedtak om overordnede mål, prinsipper og strategier for
fylkeskommunens virksomhet, skape rammene for fylkeskommunens utvikling. Fylkestinget
er leder av det regionale utviklingsprogrammet, og skal derved videreutvikle
partnerskapsarbeidet regionalt og lokalt, og være en pådriver i samfunnsutviklingen i Østfold.
Fylkestinget har det øverste tilsynet med den fylkeskommunale forvaltningen, og kan
forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse.
Fylkestinget kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i
samme utstrekning som disse selv kunne ha omgjort vedtaket, jf. kommuneloven § 76.

4.4.

SAKER HVOR FYLKESTINGET SELV HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET
Fylkestinget skal selv avgjøre alle saker der myndigheten til avgjørelse i kommuneloven er
lagt til fylkestinget. Delegeringssperren kommer til uttrykk i lovteksten ved ordlyden”
fylkestinget selv”.
Avgjørelser som ligger til fylkeskommunen i henhold til særlov avgjøres av fylkestinget
dersom delegeringen ikke uttrykkelig framgår av fylkestingets delegasjonsvedtak.

4.5.

FORBEREDELSE AV SAKER FOR FYLKESTINGET
Fylkesrådmannen sørger for at de saker som behandles av fylkestinget, er forberedt på
forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende
instrukser gir, og at fylkestingets vedtak blir iverksatt, jf. kommuneloven § 23 nr 2.
Fylkestingskomiteene og fylkesutvalget behandler fylkestingssakene i henhold til sine
ansvarsområder, og avgir innstilling med forslag til vedtak hvor annet ikke er bestemt.
Kontrollutvalget fremlegger revisjonens rapporter med innstilling og forslag til vedtak.
Innstillingen til fylkestinget skal være kort, oversiktlig og redegjøre for hva saken dreier seg
om. Mulige dissenser i den innstillende komiteen, fylkesutvalget eller kontrollutvalget skal
fremkomme. Innstilling kan unnlates når saken gjelder valg eller ansettelse. Fylkesordføreren
har ansvar for fylkestingets sakskart.

