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FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, 

ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE 

 

Formål 
 
Dette reglement angir bestemmelser for saksbehandlingen i formannskapet, 
administrasjonsutvalget og de faste utvalgene. Bestemmelsene i dette reglement gjelder i 
tillegg til kommunelovens bestemmelser og annen lovgivning og forskrift. Bestemmelsene i 
reglement for kommunestyret gjelder for alle folkevalgte organer når det gjelder krav til 
formell saksbehandling så langt disse passer. 

Valg, sammensetning og arbeidsområder 

Formannskapet 
 
Formannskapet opprettes av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 5-6. Utvalget består av 
13 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer, med et antall numeriske varamedlemmer 
for hvert parti/gruppe tilsvarende partiets/gruppens antall faste medlemmer med et tillegg på to. 
Også varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Blant de 13 medlemmene 
bør hovedutvalgenes ledere inngå. 

Hovedutvalg 
 
De faste utvalgene opprettes av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 5-7. 
 
Eidsvoll kommune har følgende faste hovedutvalg: 

 

• Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet 

• Hovedutvalg for næring, plan og miljø 

• Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging 

 
Hovedutvalgene består alle av 13 medlemmer hver med varamedlemmer valgt av kommunestyret 
for den kommunale valgperiode, med et antall numeriske varamedlemmer for hvert parti/gruppe 
tilsvarende partiets/gruppens antall faste medlemmer med et tillegg på to. Gjennomgående 
representasjon skal tilstrebes, og medlemmene velges fortrinnsvis blant kommunestyrets 
medlemmer/varamedlemmer eller listekandidater. 
Kommunestyret velger leder og nestleder. Leder av hovedutvalg bør være medlem av 
formannskapet. 

Partssammensatt utvalg 
 
Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) opprettes av kommunestyret i medhold av 
kommunelovens § 5-11. Kommunestyret velger fem medlemmer blant formannskapets medlemmer 
og fem varamedlemmer fra formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Gjennomgående 
representasjon skal tilstrebes. For administrasjonsutvalget gjelder særlige regler om sammensetning 
og de ansattes representasjon. 
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Ansvar og myndighet 
Ansvarsområde for det enkelte utvalg fastsettes av kommunestyret i delegeringsreglementet. 
Utvalgene skal avgjøre saker innenfor kommunestyrets myndighetsområde i den utstrekning 
kommunestyret har delegert dette. 
 
Formannskapet, administrasjonsutvalget og utvalgene kan delegere innenfor eget 
ansvarsområde til underutvalg med en eller flere klart avgrensede oppgaver, dersom ikke 
annet følger ved lov, forskrift eller kommunestyrevedtak. Myndighet til å fatte vedtak i saker, kan 
ikke delegeres til organenes arbeidsutvalg. 

Møter 

Saksforberedelse 
 
Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig 
utredet, jf. kommunelovens § 13-1. Kommunedirektøren skal godkjenne alle saksframlegg og 
innstillinger til formannskapet og utvalgene. 
Kommunedirektøren skal gi nødvendig sekretærbistand for ivaretakelse av 
formannskapets, administrasjonsutvalgets og utvalgenes arbeid. 
 
Saksframlegget skal kort og oversiktlig redegjøre for saken. Til saksframstillingen hører 
følgende: 

 

• Bakgrunn for saken 

• Oppsummering av fakta 

• Forhold til gjeldende plandokumenter/vedtak 

• Økonomiske konsekvenser 

• Miljømessige konsekvenser 

• Alternative løsninger 

• Vurderinger med konklusjon og begrunnelse 

 
Om innstillende utvalgs leder, ordfører, utvalget, formannskapet eller kommunestyret ønsker 
det, skal kommunedirektøren utrede administrative og økonomiske konsekvenser ved alternativ 
løsning. Kommunedirektøren bør normalt utrede alternative forslag til vedtak dersom det er mulig, 
og saken tilsier det. 

Saksordfører 
 
Utvalgene kan i forbindelse med behandlingen av saker som skal legges fram for 
kommunestyret til avgjørelse, oppnevne saksordfører blant sine egne medlemmer. 
Saksordføreren skal legge saken fram for utvalget. Saksordfører kan anmode kommunedirektøren 
om ytterligere utredning av en sak eller be om tilleggsopplysninger på enkelte områder. 

Innkalling til og kunngjøring av møte 
 
Kommunestyrets møter avholdes når ordføreren finner det påkrevet, når kommunestyret 
vedtar det, eller når minst 1/3 av representantene krever det.  
 



 

3 
Vedtatt av kommunestyret 2. februar 2021, sak 21/03. 

Møtene kunngjøres på den måte utvalget selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. 
Ordføreren skal påse at det utarbeides en møteplan for hvert kalenderår, og sørge for at denne 
gjøres kjent innen 1. november forutgående år. Ordføreren innkaller til møte, og setter opp 
sakslisten. 
 
Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 7 dager før møtet til utvalgets medlemmer og 
varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. Innkalling og saksdokumenter som ikke 
er unntatt offentlighet skal være tilgjengelig for allmennheten.  
 
Varsling om at dokumentene er tilgjengelige på nett sendes alle medlemmer og aktuelle 
varamedlemmer i alle utvalg. I spesielle tilfeller kan papirdokumenter sendes ut. Dokumenter 
unntatt offentlighet sendes i papirversjon kun til de medlemmer og varamedlemmer som skal 
behandle dem, samt til kontrollutvalgets medlemmer og de tjenestemenn kommunedirektøren 
bestemmer at skal ha dem. 
 
Utvalg har adgang til å holde møte som fjernmøte, jf. kommuneloven §11-7. De ordinære krav om 
saksbehandling mht. møteoffentlighet ol. gjelder også i fjernmøte. 

Forfall og innkalling av varamedlem 
 
Dersom et medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte på grunn av gyldig forfall, jf. 
kommunelovens § 8-1, skal dette straks meldes til politisk sekretariat. Forfallsgrunn skal 
oppgis. Politisk sekretariat innkaller varamedlem etter reglene i kommunelovens § 7-10. Det 
samme gjør politisk sekretariat når det er kjent at noen må fratre som inhabil i sak som skal 
behandles på møtet. 
 
Dersom noen må forlate møtet under forhandlingene på grunn av lovlig forfall, meldes dette straks 
fra til møteleder. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i 
kommunelovens § 7-10 inn i dennes sted. Har et varamedlem lovlig tatt plass i forsamlingen, og 
avløses av et fast medlem eller varamedlem med høyere nummerorden, fortsetter den førstes 
møteplikt til den påbegynte sak er ferdigbehandlet. 

Møte-, tale- og forslagsrett for ordfører, kommunedirektøren og andre 
 
Ordføreren, eller den ordfører bemyndiger, jf. kommunelovens § 6-1, har møte-, tale- og 
forslagsrett i administrasjonsutvalget og i utvalgene. Kommunedirektøren har møte- og talerett i 
formannskapet og utvalgene, personlig eller ved sin stedfortreder.  
 
Utvalgsleder og kommunedirektør kan også bli enige om at en administrativt ansatt skal innkalles til 
møtet for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. De kan gis ordet til 
saksopplysning, men deltar ikke i forhandlingene. 

Møteleder 
 
Ordføreren er formannskapets møteleder. Ved dennes forfall er varaordfører møteleder. 
Dersom begge disse har forfall, velges møteleder ved flertallsvalg jf. kommuneloven § 7-8. 
  
I administrasjonsutvalget og utvalgene er den av kommunestyret særlig valgte leder møteleder. I 
dennes fravær fungerer nestleder som møteleder. Dersom begge disse har forfall, velges 
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setteordfører etter de rutiner som gjelder for dette. 
 
Møteleder skal føre tilsyn med at saksbehandlingen er i samsvar med de regler som lover, 
forskrifter og interne reglementer og retningslinjer oppstiller. Møteleder skal også føre tilsyn med at 
fristene for innkalling blir fulgt, og at medlemmene får tilstrekkelig tid til å forberede seg. Møteleder 
har ansvar for møteledelse og overvåker at utvalgets forhandlinger gjennomføres i god orden og i 
henhold til de regler som er gitt til sikring av god saksbehandling. 

Møteoffentlighet – Taushetsplikt 
 
Utvalg holder møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak 
etter kommuneloven § 11-5 tredje ledd. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når 
hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. 
Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller utvalget vedtar det. 
Fjernmøter kan ikke behandle saker som medfører lukking av møtet etter kommuneloven 11-5, 
annet og tredje ledd. 

Åpning av møtet – Vedtaksførhet 
 
Møtet erklæres for lovlig satt når det lovmessig minste antall er til stede, jf. kommunelovens 
§ 11-9. Fra møtet er satt og frem til møtets slutt kan ingen av utvalgets medlemmer forlate møtet for 
kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møteleder. Medlemmer og varamedlemmer 
som møter etter at møtet er satt, melder seg til møteleder før de tar sete. Et medlem kan ikke 
utelukkes fra å delta i stemmegivningen selv om det ikke finner sin plass før under debatten av 
saken. 
 
Møteleder tar stilling til om en sak kan behandles av formannskapet etter særlige regler i 
medhold av kommunelovens § 11-8 og initierer slik behandling. Melding om vedtak etter denne 
paragraf refereres i kommunestyrets neste møte. 
 
Innkalles utvalget som særorgan i henhold til gitt fullmakt til å fatte vedtak med hjemmel i 
særlov, skal det – så vel i innkallingen som i møteprotokollen – klart tilkjennegis i hvilken 
egenskap utvalget handler. Det samme gjelder om medlemmer av administrasjonsutvalget (det 
partssammensatte utvalget) innkalles til å fatte vedtak i sak som ikke er gjenstand for 
behandling i partssammensatt utvalg etter bestemmelsene i kommunelovens § 5-11. 

Rekkefølgen for behandling av sakene.  
 
Sakene behandles i den orden de er nevnt i innkallingen. Utvalget kan med vanlig flertall 
vedta annen rekkefølge. Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort 
ved votering, eller forsamlingen har vedtatt å utsette forhandlingene om den. 
Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan behandles hvis ikke møteleder eller 1/3 av 
medlemmene motsetter seg det. I så fall sendes saken til det kommunale organ den hører 
under, eller den føres opp til behandling i et senere møte, jf. kommunelovens § 11-3. 

Inhabilitet 
 
Medlemmene skal i enhver sak ha et bevisst forhold til egen habilitet. Foreligger 
inhabilitetsgrunn, jf. forvaltningslovens kap. II og særreglene i kommunelovens § 11-10, 
eller medlemmet er i tvil, skal medlemmet uten opphold ta forholdet opp med leder som 
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avgjør om varamedlem skal innkalles. Spørsmålet om inhabilitet foreligger, avgjøres i møtet 
av forsamlingen. Vedkommende medlem fratrer ved behandlingen av habilitetsspørsmålet, jf. 
forvaltningslovens § 8 annet ledd. 

Møteleders redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge 
 
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Er det gitt innstilling i 
saken, refererer han den, eller gjengir hovedinnholdet i den. Han gjør oppmerksom på mulige 
dissenser/mindretallsforslag i det utvalg som har gitt innstillingen, og sier fra om eventuelle 
dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram. Møtelederen, eller 
saksordfører dersom dette er oppnevnt i saken, redegjør ellers for saken så langt det finnes 
påkrevet. 
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om 
det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. 

Opplysninger gitt av part direkte til medlem av utvalget 
 
Dersom part i saken gir opplysninger direkte til medlem av formannskapet, 
administrasjonsutvalget eller utvalgene og medlemmet skjønner at opplysningene kan være av 
betydning for sakens avgjørelse, skal vedkommende medlem sørge for at opplysningene 
nedtegnes eller protokolleres, jf. forvaltningslovens § 11 d. 

Forslag 
 
Forslag kan ikke settes fram av andre enn de som lovlig deltar i utvalgets møte, med mindre 
særlig lovbestemmelse gir også andre rett til å sette fram forslag. 
Forslaget skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Går forslaget ut på hvem som skal velges 
eller ansettes, eller på at den sak som behandles skal utsettes eller sendes til annet kommunalt 
organ, eller på at et forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig. Skriftlig forslag skal 
undertegnes av forslagsstilleren, og, dersom det settes fram på vegne av et parti eller flere 
partier sammen, med angivelse av hvilke partier som står bak forslaget. Møtelederen refererer 
forslaget. 
 
Forslag om utsettelse skal settes under votering før det eventuelt blir realitetsbehandling av 
saken. 

Votering 
 
Når ordskiftet er avsluttet, sier møtelederen at saken tas opp til votering. Inntil saken er 
avgjort, må det ikke forekomme ytterligere ordskifte eller settes frem noe nytt forslag. Det er 
heller ikke anledning til å ta opp noen annen sak til behandling. 
 
Bare de medlemmer som er til stede i salen når en sak tas opp til votering, har rett til å 
stemme. De kan ikke forlate salen før voteringen er ferdig, og de plikter å avgi stemme, jf. 
kommunelovens § 8-1. Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt, jf. 
kommunelovens § 8-1. 
 
Er saken delt opp, eller at det skal voteres over flere forslag, setter møtelederen frem forslag 
til voteringsrekkefølge. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at talerne 
begrenser seg til voteringsspørsmålet. Møtelederen fastsetter deretter voteringsrekkefølge 
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basert på prinsippet om at hvert medlems vilje skal komme til uttrykk ved votering. 

Spørsmål 
 
Ethvert medlem kan i møtet rette spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på 
sakslisten, jf. kommunelovens § 11-2 4. ledd. 
 
Lederen kan enten besvare spørsmålet selv, eller overlate til administrasjonen eller et medlem 
av utvalget å gi svar. Forslag som fremsettes i forbindelse med en forespørsel kan ikke 
avgjøres i møtet, dersom møtelederen eller ¼ av medlemmene setter seg i mot det. 

Protokollering av forhandlingene. Møtebok 
 
Det føres møtebok for utvalgenes forhandlinger. Møteboka 
skal som et minimum angi: 
 

• Tid og sted for møtet. 
Hvem som møtte av faste medlemmer og varamedlemmer, og hvem som var fraværende av faste 

• medlemmer. 

• Hvilke saker som ble behandlet og vedtak som ble truffet. 
• Alle fremsatte forslag og avstemningsresultat 
 
Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. 
Det samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak av personlige 
grunner. Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at det av protokollen, 
sammenholdt med medlemsfortegnelsen hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  
 
For øvrig protokolleres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene 
gjøres etter riktig fremgangsmåte og presis angivelse av ordlyden i de fattede vedtak. Sakene 
nummereres i rekkefølge for kalenderåret. og slik at man kan se hva sakene gjelder. Under hver sak 
protokolleres de forslag som blir satt frem, bortsett fra de forslag som blir trukket i møtet før 
votering. I formannskapet deltar politisk sekretariat som protokollfører. 
 
Protokoll fra møtet legges snarest mulig etter møtet ut på kommunens nettsider. Godkjenning 
av møteprotokollen skjer normalt i det påfølgende møtet. 

Anmodning om protokolltilførsler 
 
Anmodning om protokolltilførsel må være fremsatt i møtet og umiddelbart i forbindelse med 
den sak eller beslutning protokolltilførselen gjelder. Møteleder eller kommunestyret der 
protest blir reist mot møtelederens bestemmelser, avgjør om protokolltilførsel skal tillates. 
En representant eller et mindretall kan kreve inntatt i møteboken en kort begrunnelse for sitt 
standpunkt. Protokolltilførsler som har en sjikanerende form eller er unødig omfattende kan 
nektes. 

Mindretallsanke 
 
Det kan kreves at en behandlet sak framlegges formannskapet til avgjørelse. Et slikt krav kan 
fremsettes av ordføreren, kommunedirektøren, en disse bemyndiger om de selv ikke er til stede, 
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eller minst 3 medlemmer av utvalget. Kravet må fremsettes innen møtets slutt, og protokolleres. 

 

Klageadgang 
 
Klage behandles etter de reglene som følger av forvaltningsloven, kommunelov og særlover. Som 
øverste organ kan kommunestyret bestemme at det selv ønsker å behandle en bestemt klage. 
Enkeltvedtak fattet av et utvalg kan i medhold av forvaltningslovens § 28 påklages til klagenemnda 
som Eidsvoll kommunes klageorgan, med mindre annen klageordning følger av særlov. Se nærmere i 
reglement for kommunal klagenemnd. 
 
Så langt det følger av forvaltningslovens bestemmelser, skal vedtaket inneholde begrunnelse 
og opplysning om klageadgang og klagefrist. Innkomne klager skal forelegges det utvalg som fattet 
vedtaket. Utvalget skal vurdere om det ved klagen er innkommet nye opplysninger eller om klagen av 
annen grunn bør lede til omgjøring av det påklagede vedtak. 

Gyldighet og endring 
 
Dette reglementet er vedtatt av Eidsvoll kommunestyre i sak 21/03 med virkning fra 2.2.2021. 
 
Endring av dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.  
 
 


