Reglement for fylkesrådet
Vedtatt av Hedmark fylkesting 26.10.15

§1
Valg av fylkesråd
Fylkesrådet og rådets leder og nestleder velges av fylkestinget i samsvar med kommunelovens §
19. Valget foretas som flertallsvalg.
Fylkesråd skal velges etter fylkestingsvalg, eller når fylkesrådet har fratrådt i samsvar med
bestemmelsene i kommunelovens § 19. Ved valg av fylkesråd skal forslag inneholde det antall
navn man ønsker i rådet og hvem som skal være rådets leder og nestleder. Fylkesrådet tiltrer
straks det er valgt.
Medlem av fylkesrådet kan ikke ha verv som medlem av fylkestinget og øvrige
fylkeskommunale verv i funksjonstiden.
§2
Funksjonstid
Fylkesrådet velges for valgperioden.
Eventuell fratreden reguleres av bestemmelsene i kommuneloven § 19.
Dersom fylkesråd/fylkesrådet fratrer etter fylkestingets vedtak eller eget ønske, underrettes
fylkesordfører omgående.
Fylkesordføreren har et særlig ansvar i konsultasjon med fylkestingets grupper for at det blir
dannet et nytt fylkesråd. Fylkesordfører tar initiativ, sonderer og gir oppdraget til en person.
Fylkesrådet plikter å fungere inntil nytt fylkesråd er valgt og har tiltrådt.
Midlertidig fritak fra verv som medlem av fylkesrådet avgjøres av fylkesrådet, når en fylkesråd
ikke kan skjøtte sine plikter i vervet uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning.
§3
Fylkesrådets kompetanse og oppgaver
Fylkesrådet er fylkeskommunens utøvende politiske ledelse.
Fylkesrådet er den øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon, med de
unntak som følger av lov og fylkestingets vedtak. Fylkesrådet skal føre det nærmeste tilsyn med
fylkeskommunens forvaltning og økonomi.
Fylkesrådet har som organ avgjørelsesmyndighet etter fylkestingets delegasjon, jfr.
kommuneloven § 20 nr. 3.

Fylkesrådet avgir innstilling som kollegium til fylkestinget, og står kollegialt ansvarlig overfor
fylkestinget.
Etter kommuneloven § 20, kan de enkelte fylkesråder / fylkesrådslederen lede avgrensede
deler av fylkeskommunens administrasjon, dersom fylkestinget har gitt anledning til dette
gjennom vedtak.
Fylkesrådet bestemmer i så tilfelle selv om, og i tilfelle for hvilke områder, den enkelte fylkesråd
kan gis instruksjons- og avgjørelsesmyndighet.
Fylkesrådet kan gi de enkelte medlemmer av rådet myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke fylkestinget har bestemt noe
annet.
Fylkesrådet skal påse at de saker som legges fram for fylkestinget / folkevalgt organ for
fremleggelse i fylkestinget, er forsvarlig forberedt med forslag til vedtak i samsvar med de
regler som lov, reglement og andre bindende instrukser fastsetter.

§4
Utvidet myndighet i hastesaker
Fylkesrådet har myndighet til i særskilte tilfeller å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort
av fylkestinget, når det er uomgjengelig nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er
praktisk tidsmessig eller av andre vektige grunner å innkalle fylkestinget, jfr. kommuneloven §
13.

§5
Politiske rådgivere
Fylkesrådet kan oppnevne politiske rådgivere. De politiske rådgiverne er ikke fylkeskommunalt
ansatte. Arbeidsoppgaver fastsettes av fylkesrådet.
De politiske rådgiverne følger fylkesrådets funksjonstid, og fratrer når fylkesrådet fratrer eller
når fylkesrådet beslutter det.
Godtgjørelse og arbeidsvilkår fastsettes av fylkesrådet, jf. også Reglement for godtgjøring mv. i
Hedmark fylkeskommune. De politiske rådgiverne tilstås pensjonsordning lik den som de
fylkeskommunalt ansatte har.
I forbindelse med sykdom eller fødsel opprettholdes godtgjørelsen i samsvar med de regler som
gjelder for fylkeskommunalt ansatte.
Politiske rådgivere som fratrer ved skifte av fylkesråd eller ved fylkesrådets beslutning, kan
tilstås godtgjøring i inntil 3 måneder etter fratredelsesdato. Godtgjørelsen opphører likevel fra
det tidspunkt vedkommende tiltrer lønnet heltidsarbeid. Ved tiltredelse i lønnet deltidsarbeid
foretas en prosentvis avkorting.

§6
Saksbehandling
Fylkesrådets leder innkaller til besluttende møter og setter opp dagsorden for det enkelte
møte.
Fylkesrådets møter ledes av fylkesrådets leder, og i dennes fravær nestleder.
Det føres protokoll fra fylkesrådets besluttende møter. Vedtakshjemmel for hver sak skal
protokollføres.
Fylkesrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av fylkesrådets medlemmer er til stede.
Medlemmer av fylkesrådet som dissenterer kan kreve at dissensen blir protokollført.
Fylkesrådets utredning og forslag til vedtak i saker som skal forelegges fylkestinget, skal
foreligge senest 14 dager før fylkestinget samles til komitébehandling, dvs. 21 dager før
fylkestinget gjør sitt endelige vedtak.
For øvrig gjelder kommunelovens bestemmelser om saksbehandling i folkevalgte organer.

§7
Møteoffentlighet
Fylkesrådet bestemmer selv om deres møter skal være åpne, såfremt kommunelovens § 31
ikke er til hinder for åpenhet, jf. kommuneloven § 31a.
Fylkestinget skal gjøres kjent med rådets beslutning.

§8
Habilitet
For fylkesrådets habilitet gjelder de alminnelige bestemmelser i kommuneloven
§ 40 nr. 3, jfr. forvaltningsloven kapittel II, og kommuneloven § 40 nr. 4.

§9
Forholdet til fylkesdirektør
Hedmark fylkeskommune organiserer det administrative apparat med en fylkesdirektør som
hovedbindeledd inn mot fylkesrådet. Fylkesdirektøren er underlagt rådets instruksjon, og er
fagenhetenes, fagstabens og virksomhetenes koordinerende ledd og ansvarlige overfor rådet.

