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Innledning

Kommunestyret er øverste myndighet i kommunen og kan i medhold av
kommuneloven §5 nr. 7 opprette faste utvalg og komiteer. Jamfør samme
paragraf kan disse faste utvalg tildeles avgjørelsesmyndighet i den
utstrekning det ikke er lovmessig begrenset (delegasjonsforbud).

Lovhjemmel for teknisk hovedutvalg

Kommuneloven §5-7 fastsetter rammene for faste utvalg:
Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og
fylkeskommunale formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale
virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med ansvar for en
geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne
paragrafen skal ha minst tre medlemmer.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige
medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget
fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt

vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.
Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant
medlemmene av utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget
velger arbeidsutvalg.
Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker
som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv
har bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av
administrasjonen i kommunedelen tilsvarende myndighet.
Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller
nedlegge utvalg.

Valg og sammensetning

Teknisk hovedutvalg i Hadsel kommune består av fem medlemmer, og skal velges
av kommunestyret. Medlemmene velges for fire år, ut valgperioden.
Kommunestyret kan, jamfør kommuneloven §5 nr. 7, når som helst endre
oppgaver, sammensetning eller opprette og legge ned faste utvalg.

Ansvarsområde

Teknisk hovedutvalg har et hovedansvar for alle tekniske saker, samt
næringssaker. Det er også tildelt myndighet innenfor natur og friluft, samt et
særskilt ansvar innen miljø og forurensing.
Teknisk hovedutvalg skal innstille i alle saker som angår plan- og bygningsloven
der formannskapet har beslutningsmyndighet, samt til kommunestyret etter
samme lov der formannskapet ikke er beslutningsmyndighet. Alle saker skal forut
for slik innstilling utredes av kommunedirektøren. Videre vil beslutningsmyndighet
innenfor nærings-, miljø- og friluftsaker av ikke-prinsipiell karakter være innenfor
utvalgets ansvarsområde. Når det gjelder saker innenfor nevnte områder av mer
prinsipiell karakter skal disse, i tråd med øvrige delegasjoner, ha sin
sluttbehandling i kommunestyre eller formannskap.

Delegasjoner

Teknisk hovedutvalg er med hjemmel i kommuneloven gitt følgende delegasjon
av Hadsel kommunestyre:
A. Med hjemmel i kommuneloven §5 nr. 7 gis teknisk hovedutvalg myndighet
til å treffe avgjørelser innenfor sitt definerte ansvarsområde, der det etter
kommuneloven er gitt adgang til å delegere. Overordnede saker hvor
teknisk hovedutvalg ikke er delegert myndighet av kommunestyret, samt
saker hvor avgjørelse ikke vil være innenfor kommunestyrets allerede
vedtatte planer skal fremmes for kommunestyre/formannskap.
B. Innenfor sitt definert ansvarsområde, samt vedlegg til dette reglement,
treffe avgjørelser innen særlover og endringslover med tilhørende
forskrifter som følger:
a. Eierseksjonsloven
b. Forpaktningslova
c. Forurensingsloven
d. Friluftsloven
e. Grannegjerdelova

f. Grannelova
g. Jordlova
h. Konsesjonsloven
i. Lakse- og innlandsfiskloven
j. Matrikkellova
k. Motorferdselsloven
l. Odelslova
m. Plan- og bygningsloven
n. Stadsnamnlova
C. Teknisk hovedutvalg gis myndighet til å opprette arbeidsutvalg til
forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv, jamfør
kommuneloven §5 nr. 7
D. I saker der teknisk hovedutvalg ikke har myndighet til å treffe avgjørelse
innen sitt ansvarsområde og sakens karakter tilsier at den ikke skal
forelegges formannskapet, skal hovedutvalget innstille til kommunestyrets
behandling.

E. Saker som krever behandling av i flere hovedutvalg, og saker av
økonomisk karakter avgjøres av formannskapet der saken ikke skal videre
til endelige behandling i kommunestyret. Da skal formannskapet innstille til
kommunestyrets behandling, mens hvert hovedutvalg uttaler seg til
formannskapets behandling av saken.
F. Teknisk hovedutvalg har rett til å uttale seg til Hadsel formannskap om
budsjett- og økonomiplaner
G. Teknisk hovedutvalg kan utstede feriefullmakter gjeldende i sommerferien.
Vedtak under slik fullmakt rapporteres på første møte etter ferien for
utvalget.
H. Teknisk hovedutvalg har rett til å uttale seg i generelle høringssaker
innenfor ansvarsområdet, samt avgi høring i mindre prinsipielle saker
innenfor ansvarsområdet.
I. Vedtaksmyndighet i saker som ikke er delegert til kommunestyret, andre
hovedutvalg eller kommunedirektør.

Unntak og begrensninger

Intet å kommentere

