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Ordfører
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Innledning

Kommunestyret er øverste myndighet i kommunen og kan i medhold av
kommuneloven §6 nr. 1 fastsette ordførers oppgaver og myndighet ut
over det som tilligger ordfører gjennom lov.

Lovhjemmel for ordfører

Kommuneloven §6-1 fastsetter rammene for ordfører:
Ordføreren i kommunen er møteleder i kommunestyret og formannskapet.
Ordføreren i fylkeskommunen er møteleder i fylkestinget og fylkesutvalget.
Ordføreren er rettslig representant for kommunen eller fylkeskommunen og
underskriver på kommunens eller fylkeskommunens vegne hvis ikke
myndigheten er tildelt andre.
Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller
fylkeskommunale folkevalgte organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer
under dem. I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og talerett.
Ordføreren har bare stemmerett i organer der han eller hun er valgt medlem.
Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget
representere seg i de organene som han eller hun ikke er medlem av.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi ordføreren myndighet til å
a)
treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning
b)
treffe vedtak i hastesaker etter § 11-8 første ledd
c)
opprette utvalg som skal forberede saker som ikke har prinsipiell
betydning.
Formannskapet og fylkesutvalget kan selv gi ordføreren myndighet til å treffe
vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Ordføreren skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan den
delegerte myndigheten er benyttet.

Valg og sammensetning

Ordfører i Hadsel kommune velges blant formannskapets medlemmer. Vervet
gjelder for valgperioden, om ikke ordfører selv trer ut av vervet.

Ansvarsområde

Ordføreren, og varaordføreren ved ordførers fravær, har myndighet og oppgaver
som hjemlet i kommuneloven §6-1.
Ordføreren gis myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker, som ikke er av
prinsipiell karakter, såfremt dette ikke er delegert til andre, og dersom utsettelse
av tidshensyn eller annen tvingende grunn vil være til ulempe for saken.
Vedtak fattet etter denne bestemmelse skal snarest mulig refereres for det organ
som har myndigheten.
Ordføreren delegeres beslutningsmyndighet i saker som er delegert til

kommunedirektøren i de tilfeller hvor kommunedirektøren selv, og dermed hele
administrasjonen, er inhabil.
Ordføreren gis myndighet til å disponere kommunestyrets bevilgning til gaver og
oppmerksomheter på kommunestyrets budsjettområde.
Ordføreren anviser på regninger og lignende når kommunedirektøren er inhabil.
Ordføreren er kommunens faste representant ved generalforsamlinger i
selskaper eller andre sammenslutninger der kommunen er medeier, og det ikke
er valgt annen særskilt representant av kommunestyret.
Varaordføreren kan møte for ordføreren. Myndigheten omfatter også å kunne
utpeke som kommunens representant en av formannskapsmedlemmene eller
kommunedirektøren i de tilfeller ordføreren/varaordføreren er forhindret
fra å møte.

Delegasjoner

Ordfører er gitt følgende delegasjoner og myndighet.
A. Innenfor sitt definert ansvarsområde, samt vedlegg til dette reglement,
treffe avgjørelser innen særlover og endringslover med tilhørende
forskrifter som følger:
a. Domstolloven
b. Tvisteloven
B. Ordfører gis myndighet til å opprette komiteer til forberedende behandling
av saker og til å utføre særskilte verv, likt bestemmelsene i
kommuneloven §6 nr. 1, 4. ledd, bokstav c
C. Ordfører fremmer direkte innstilling til kommunestyret i saker der dette er
naturlig og av ren politisk art.
D. Ordfører gis myndighet til å uttale seg på vegne av kommunen i
høringssaker, der dette er nødvendig av tidshensyn og det skjer i tråd
med tidligere politiske vedtak. Høringssvar avgitt av ordfører skal fremmes
som orienteringssak til formannskapet på første påfølgende møte.
E. Ordfører er kommunens juridiske representant, jamfør kommuneloven §9
nr. 3, annet ledd.
F. Ordfører kan disponere inntil 50.000,- kroner ved akutte behov, og der det
ikke ansees å være tid til å sammenkalle formannskapet til møte for
avgjørelse.

Unntak og begrensninger
Intet å kommentere

