
INNBYGGERFORSLAG
Behandling og oppfølging av forslag

Kommuneloven - Kapittel 12. Innbyggerdeltakelse

§ 12-1.Innbyggerforslag

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder
kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget
plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak
det. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder etter
at det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i
forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal
informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et tidligere
innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme innhold som
en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.

Det vises til kommuneloven kapittel 12 og veileder innbyggerinitiativ fra kommunal og
moderniseringsdepartementet for ytterlige informasjon. Denne skal legges til grunn i
saksbehandling.

https://www.regjeringen.no/contentassets/7596a2d77524488d88a32f58a5aeac36/inn
byggerforslag.pdf

Alle kan foreslå saker og signere på lister i sin egen kommune (Folkeregistrert
adresse).  Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Innbyggerforslaget mottas enten gjennom Minsak.no eller gjennom
postmottak@narvik.kommune.no

https://www.regjeringen.no/contentassets/7596a2d77524488d88a32f58a5aeac36/innbyggerforslag.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7596a2d77524488d88a32f58a5aeac36/innbyggerforslag.pdf
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Ordfører (Politisk sekretariat) mottar innkomne forslag og legger disse sakene fram for
kommunestyret så raskt som mulig.

Underskriftslistene kvalitetssikres mot opplysninger i Folkeregisteret.

Politisk sekretariat sjekker ut med fagenheten om innbyggerforslaget er en pågående sak.

Kommunestyrets behandling av mottatte forslag:

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som oppfyller lovens krav.
NB! Kommunestyret tar stilling til om saken skal settes på dagsorden;  ikke
realitetsbehandle forslaget, jf. rådmannens utredningsplikt. Rådmannen skal utarbeide et
forsvarlig rettslig og faktisk grunnlag for å treffe vedtak i saken.

Oppfølging i 1. instans

Politisk sekretariat informerer forslagsstiller om saksgang (jf. forvaltningslovens
bestemmelser om foreløpig svar) og om vedtak.

Dersom saken skal utredes av rådmannen (etter kst vedtak) vil politisk sekretariat opplyse
om hvilken enhet som skal saksbehandle forslaget.

Oppfølging i 2. instans

Fagenheten/saksbehandler har på vegne av rådmannen ansvar for videre utredning
(ordinært saksfremlegg)

Klage

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i
kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller
annen lov gir klagerett.

Forslag som er fremmet etter reglene for innbyggerforslag og som blir nedstemt av
kommunestyret kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler, for eksempel
forvaltningslovens regler om klage over enkeltvedtak.
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