SÆRREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET
Dette reglement angir bestemmelser når det gjelder formannskapets sammensetning, oppgaver
og myndighet. Bestemmelser når det gjelder formannskapets saksbehandling og forhandlinger
er gitt i eget reglement.

§ 1 Valg og sammensetning
Formannskapet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommunelovens § 8. 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 skal hovedutvalgenes ledere inngå.

§ 2 Ansvar og myndighet
Kommuneloven



Innstille til kommunestyret i saker som har økonomiske konsekvenser for kommunen
Behandle ”hastesaker” i henhold til kommunelovens § 13, nr. 1

Planloven






Utarbeide forslag til kommuneplan og kommunedelplaner
Innstiller til kommunestyret i reguleringssaker som er ferdigbehandlet av hovedutvalg for
næring, plan og miljø som planmyndighet som har økonomiske konsekvenser for
kommunen
Innstille til kommunestyret ved klage over reguleringsvedtak som har økonomiske
konsekvenser for kommunen
Vedta planprogram og høring og offentlig ettersyn når det gjelder kommuneplanen og
kommunedelplaner
Avgir uttalelser i regionale plansaker og planforslag sendt fra nabokommunene

Valgloven


Utøve oppgaven som valgstyre

Forskrift om valg til Sametinget


Utøve oppgaven som samevalgstyre
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Lov om folkehelsearbeid
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret


Ansvar for kommunens beredskapsplanlegging

Økonomiske saker
Formannskapet avgjør alle saker som ikke ligger innenfor kommunestyrets, utvalgenes eller
rådmannens ansvarsområde.
Kommunens eiendomsforvaltning



Ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunale utbyggingsprosjekter
Ansvar for kommunens engasjement innenfor kommunale bygninger og eiendommer

Andre saker





Avgi høringsuttalelser på kommunens vegne
Saker innen særlovgivningen dersom det oppstår uklarhet om hvilket lovverk som gjøres
gjeldende
Være generalforsamling for kommunale aksjeselskaper
Ivareta arbeidsgiveransvaret for rådmannen

Formannskapet har myndighet til å fatte vedtak i alle saker innen sitt ansvarsområde med
mindre myndigheten er lagt til kommunestyret eller annet politisk organ.
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