
Feil – Heim Kommune – 10.09.2020 

1. Kommunestyremøtet 10.09.2020 ble ikke sendt på nett eller lagret. 

Det er bestemt at møter skal strømmes og lagres på heim.kommunetv.no. At møteledelsen hevder at 

det er vanskelig å strømme et Teams-møte på KommuneTV holder ikke som unnskyldning. I så fall må 

møtene avholdes i et lokale med nok plass og strømmemuligheter. 

 

2. Innkallingen inneholdt ikke innsendte interpellasjoner. 

Interpellasjoner inneholder vanligvis forslag det skal voteres over. De skal i saklisten og resultatet av 

voteringen skal i møteboken. 

Ordførerens svar på spørsmål og interpellasjoner (med eget forslag til vedtak) ble utsendt 15:06 og 
15:20, altså mindre enn to timer før møtet. Dette er brudd på møtereglementet. At interpellasjoner 
som skal voteres over må sendes inn 10 dager før møtet, mens ordførerens forslag til vedtak i samme 
interpellasjon kan komme to timer før møtet, er både urettferdig og uheldig med tanke på å kunne 
fatte forsvarlige avgjørelser. 

1.9 Spørsmål og interpellasjon 
… 
Skriftlige spørsmål og interpellasjoner skal sendes ut / distribueres til alle møtedeltakere så snart 
praktisk mulig. Det skal også møteleders skriftlige svar… 
Heim kommunes møtereglement 

 

3. Det var ikke kalt inn vararepresentanter for de inhabile representantene. 

Representanter må oppfordres om å varsle inhabilitet i innkallingen til møtene. 

 

4. Interpellasjon 3 ble ikke riktig behandlet. 

I Heim kommunes møtereglement står det at interpellant og ordfører får ordet to ganger hver, de 

andre representantene én gang hver. I møtet ble det kommentert på chatten, ordføreren snakket 

uavbrutt, interpellanten fikk ordet tre ganger og tok ordet uten å be om det enda flere ganger, det 

ble åpnet for replikker, og ordføreren vurderte å nekte en representant å ta ordet uten at strek var 

varslet eller satt. 

1.9.3 Interpellasjon 
… 
1) Under behandlingen i kommunestyret får interpellanten inntil 3 minutter til å redegjøre for 
interpellasjonen. Interpellant og svarer får ordet 2 ganger hver, mens øvrige talere får ordet en 
gang… 
Det er ikke tillat med replikkordskifte på interpellasjoner… 
Heim kommunes møtereglement 

Det var uklart om forslag kunne fremmes og trekkes under interpellasjonen. 

1.9.3 Interpellasjon 
… 
2) Eventuelle forslag som settes frem i forbindelse med interpellasjon kan ikke avgjøres i møtet 
dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det. Organet kan med alminnelig 
flertall utsette realitetsbehandlingen av interpellasjonen, eventuelt vedta å oversende saken til 

https://heim.kommunetv.no/


administrasjonen for videre utredning og behandling… 
Heim kommunes møtereglement 

Voteringen var uryddig. Voteringsalternativene ble ikke tydelig presisert, og voteringen ble startet og 

stanset flere ganger uten at representantene visste hva de voterte over. 

Etter at voteringen over ordførers forslag endelig startet, trakk ordføreren plutselig forslaget sitt, 

muligens fordi han så at det ville bli flertall for forslaget! Tidligere i møtet hadde han presisert at han 

ikke ville stemme for sitt eget forslag. 

Da ønsket interpellanten å endre sitt forslag, men det var usikkerhet om det var lov. Ordføreren 

bestemte at det skulle voteres over interpellantens første forslag! 

Også denne voteringen var uryddig, men ordføreren banket likevel resultatet selv om ingen stemte, 

ikke engang interpellanten selv!  

Så ønsket ordføreren at det ble stemt over noen var uenig i voteringen! Men det forslaget ble trukket 

da interpellanten lurte på om det virkelig var det som skjedde! Og ordføreren, tydelig irritert, ba 

interpellanten om å i stedet sende inn en ny interpellasjon, halvtimen var oppbrukt. 

 

5. En halvtime er for kort tid til å behandle 17 spørsmål og 4 interpellasjoner. 

Interpellasjon 3 tok over 30 minutter. Hvis de andre interpellasjonene som er innmeldt også tar 30 
minutter, og det ikke meldes inn flere, rekker vi akkurat å bli ferdige til jul. Dette er vilt udemokratisk 
og må løses. 

1.9 Spørsmål og interpellasjon…  
Dersom kommunestyret ikke gjør annet vedtak avsettes det som hovedregel inntil en 1/2 time for 
hvert kommunestyre i forbindelse med interpellasjoner og spørsmål… 
Heim kommunes møtereglement 

 

6. Interpellasjonen mangler i møteboken. 

Det ble votert over to forslag under behandling av interpellasjon 3. Ingen av disse er referert i 
møteboken. 


