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REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 
 
 

§  1  Valg og sammensetning. 
Formannskapet består av 9 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer.                                                   
 
Formannskapet er personidentisk med 

- Styret for næringsfondet, jfr. fondets vedtekter. 
- Valgstyret 
- Arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget 

 
Valg og suppleringsvalg gjøres som bestemt for formannskapet, jfr. kommunelovens §§ 8, 15 
og 16.  Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder, jfr. kommunelovens §9. 
 
§ 2. Ansvarsområde. 
Formannskapet har den myndighet som kommuneloven og særlov fastsetter. For øvrig har 
formannskapet på kommunestyrets vegne det folkevalgte ledelsesansvar for overordnet og 
tverrsektoriell forvaltning og tjenesteytende virksomhet innen fagområdene 
-  økonomi       
-  planlegging, herunder kommuneplan                    
-  miljøvern 
-  personal- og organisasjonsutvikling 
-  sivilt beredskap 
-  næringsutvikling 
-  kultur 
  
§ 3. Myndighet. 
Formannskapets myndighet innenfor ansvarsområdet, jfr. § 2, fremgår av kommunens 
delegasjonsreglement og økonomireglement. Formannskapet kan ellers oppnevne et 
arbeidsutvalg til å avlaste sin virksomhet innenfor hele ansvarsområdet eller begrenset til en 
nærmere beskrevet del av ansvarsområdet.  
 
Formannskapet skal se til  
- at oppgavene innen arbeidsområdet løses på en effektiv og god måte. 
- at bevilgede midler brukes i samsvar med budsjettet, jfr. økonomireglementet. 
- at det etableres hensiktsmessige rapporteringsrutiner. 
 
§ 4. Myndighet i hastesaker.  
Formannskapet har myndighet i henhold til kommunelovens § 13, til å fatte vedtak i sak som 
ellers skulle vært avgjort av kommunestyret, men som det ikke er tid til å forelegge 
kommunestyret for avgjørelse. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i dettes 
neste møte. 
 
§ 5. Mindretallsanke. 
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I saker som formannskapet avgjør, kan et mindretall, ordføreren eller rådmannen innen 
møtets slutt forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse. 
 
§ 6. Formannskapets møter. 
a) Formannskapet behandler sakene i møte. Møtene holdes for åpne dører. En sak skal 

allikevel behandles for lukkede dører når kommunelovens § 31 krever det. 
Formannskapet kan også vedta lukkede dører i andre enkeltsaker dersom 
kommunelovens § 31 eller andre lover eller forskrifter hjemler det. Debatt om dette skal 
foregå for lukkede dører hvis møteleder, eller formannskapet vedtar det. 

    
b) Formannskapet har møter i samsvar med møteplan, eller når ordføreren eller 1/3 av 

komiteens medlemmer krever det. 
 
c) Formannskapet innkalles med normalt åtte dagers varsel. 
    Samtidig sendes ut saksliste og saksutredning, normalt med forslag til vedtak. 

Innkallingen og saksutredning sendes hvert medlem av formannskapet og til møtende 
varamedlemmer (større separate vedlegg sendes pr. epost). 

  Innkallingen kunngjøres på den måte som formannskapet bestemmer.  
   

d) Formannskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, 
medregnet møtende varamedlem.  Avgjørelse treffes med alminnelig flertall.  Ved 
stemmelikhet er ordførerens stemme avgjørende. 

 
e) Formannskapet kan oppnevne saksordfører for sak som skal behandles av 

kommunestyret.  Når formannskapet er uenig om innstillingen som sendes 
kommunestyret, kan det også oppnevnes saksordfører for mindretallet. 

   
f)  Det skal føres en møtebok for formannskapet, næringsfondstyret og valgstyret. 

Forslag til vedtak det voteres over, skal fremmes skriftlig.  Etter møtet tas utskrift av 
møteboka. Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer. 

 Møteboka legges ut på kommunens hjemmeside 
 
g) Rådmannen, eller representant for rådmannen, er til stede i møtene med rett             
    til å uttale seg. 
 
h) Utsendinger fra grupper som vil møte formannskapet og uttale seg om en sak, skal melde 

fra om dette til ordfører senest dagen før møtet. Formannskapet avgjør selv om 
utsendingene skal tas i mot. 

 
§ 7 Sekretariat. 
    Rådmannen er ansvarlig for at sekretariatsfunksjonen utføres tilfredsstillende. 
 
 

 


