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Fylkestinget vedtok på sin samling i februar 2002 å innføre en forsøkordning med private
forslag i Nordland fylkesting for resten av året. Ordningen ble i juni 2003 gjort permanent.
Formålet med å innføre en ny forslagordning i fylkestinget er å gi representantene bedre mulighet til selv å ta initiativ
til saker og få disse underlagt grundig politisk behandling.
Ordningen er et supplement til eksisterende muligheter i fylkestinget reglement til å fremsette forslag. Disse omfatter
forslag til saker som står på dagsorden, jfr. § 16, retten til å ta opp saker som ikke står på sakslisten, jfr. § 34, samt
retten til å fremsette forslag i tilknytning til interpellasjoner, jfr. § 20, som er den ordning som til nå er mest brukt i
fylkestinget.

Om å melde private forslag
Private forslag bør normalt realitetsbehandles i det påfølgende fylkesting, forutsatt at fastsatte frister er overholdt.
Private forslag leveres fylkesordfører senest en uke før fylkestinget har møte. Fylkestinget avgjør, etter forslag fra
fylkesordføreren, hvordan forslaget skal behandles. Fylkestinget kan med alminnelig flertall bestemme at det private
forslaget skal:
- realitetsbehandles
- oversendes til en fylkestingskomite til behandling, med en vurdering fra fylkesrådet.
Med mindre fykestinget foretar realitetsbehandling (at forslag avvises eller vedtas direkte), oversender
fylkesordføreren forslaget til fylkesrådet for vurdering/kommentar. Fylkestinget avgjør samtidig hvilken
fylkestingskomite som skal behandle forslaget.
Ansvaret for innstillingen i private forslag tilligger komiteene i fylkestinget. Fylkesrådets vurdering er grunnlag for
komiteens arbeid med å lage innstilling til fylkestingets plenum.
Fylkesrådets vurdering skal foreligge innen en frist på 2 uker før fylkestinget. Fylkesordfører oversender fylkesrådets
vurdering til vedkommende komiteleder som videreformidler til saksordfører.

Om private forslag
Fylkestingets representanter kan fremsette private forslag til fylkestinget. Forslaget skal bare omhandle en sak og
gjelde en sak som naturlig hører inn under fylkestingets virkeområde. Forslaget kan ikke stilles til saker som er ført
opp på sakslisten eller har samme innhold som en sak fylkestinget tidligere har behandlet i samme valgperiode, uten
å ha fått nødvendig tilslutning.
Forslaget skal være utformet slik forslagstilleren mener at vedtaket bør bli.
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