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Innledning

Kommunestyret er øverste myndighet i kommunen og kan i medhold av kommuneloven §5-3
fastsette formannskapets oppgaver og myndighet. Jamfør kommuneloven §5-6 er
formannskapet også kommunens økonomiutvalg, også ut over de rammer som er vedtatt
konkret i bestemmelsen.

Lovhjemmel for formannskapet

Kommuneloven §5-6 fastsetter rammene for formannskapet:
Kommunestyret og fylkestinget velger selv formannskap og fylkesutvalg med minimum fem
medlemmer. Kommuner og fylkeskommuner som har innført parlamentarisk styreform, skal ikke ha
formannskap eller fylkesutvalg.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet og fylkesutvalget velges for fire år av og blant
medlemmene av kommunestyret eller fylkestinget. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett
medlem krever det, og ellers som avtalevalg.
Formannskapet og fylkesutvalget kan opprette et arbeidsutvalg som består av medlemmer fra
formannskapet eller fylkesutvalget.
Formannskapet og fylkesutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som
ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe
annet.
Formannskapet og fylkesutvalget innstiller til kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i

økonomisaker som nevnt i § 14-3 tredje ledd og til skattevedtak.
Formannskapet og fylkesutvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke noe annet
følger av lov.

Valg og sammensetning

Formannskapet i Hadsel kommune består av syv medlemmer. Medlemmene velges for fire år, ut
valgperioden, og kan kun erstattes enkeltvis ved endelig uttreden av vervet som
kommunestyrerepresentant.

Ansvarsområde

Formannskapet er Hadsel kommunestyres utvalg for økonomisaker, valgsaker samt ved hastesaker i
medhold av kommuneloven §11-8. Vedtak etter §11-8 skal rapporteres på første påfølgende møte i
kommunestyret gjennom at saken, inkludert protokoll, legges frem som referatsak til
kommunestyret. Vedtak i medhold av denne paragraf kan også fattes i tilfeller der det er
delegasjonsforbud. Formannskapet kan også treffe beslutninger for kommunestyret der annet ikke
følger av lov eller avgjørelsesmyndighet er delegert annet organ.
Formannskapets beslutningsmyndighet innenfor plan- og bygningsloven videreføres. Dette for å
sikre raskere fremdrift i plansaker der dette er ønskelig og nødvendig. Teknisk hovedutvalg innstiller
i slike saker til formannskapet der dette er mulig fremdriftsmessig, etter forutgående utredning og
innstilling fra kommunedirektøren. Også planprogram kan vedtas i formannskapet. Saker i medhold
av plan- og bygningsloven av mer prinsipiell art bør likevel endelig avgjøres av kommunestyret.

Delegasjoner

Formannskapet er gitt følgende delegasjoner og myndighet.
A. Formannskapet og fylkesutvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak, jf. Kommuneloven §5-6 og §14-3
B. Innenfor sitt definert ansvarsområde, samt vedlegg til dette reglement, treffe avgjørelser
innen særlover og endringslover med tilhørende forskrifter som følger:
a. Domstolloven
b. Energiloven
c. Folkehelseloven
d. Forurensingsloven
e. Forvaltningsloven
f. Kommuneloven
g. Kulturminneloven
h. Mineralloven
i. Naturmangfoldsloven
j. Plan- og bygningsloven
k. Serveringsloven
l. Sosialtjenesteloven
C. Formannskapet har myndighet til å opprette komiteer til forberedende behandling av saker og
til å utføre særskilte verv, jamfør kommuneloven §5-6, 3.ledd
D. Formannskapet gis myndighet til å treffe vedtak i hastesaker jf. kommuneloven §11-8.

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.
F. Formannskapet skal innstille til kommunestyrets behandling av budsjett- og økonomiplan,
samt i saker der hovedutvalg, særskilt oppnevnte komiteer eller kommunedirektøren ikke har
selvstendig innstillingsrett.
G. Formannskapet gis myndighet til å uttale seg i generelle høringssaker, samt godkjenne
høringer gitt siden siste formannskap av administrasjon eller ordfører etter disse organers
egen delegasjon. Høringssvar avgitt av disse organer skal fremmes som orienteringssak til
formannskapet.
H. Vedtaksmyndighet i saker som ikke er delegert til kommunestyret, andre hovedutvalg eller
kommunedirektør.
I. Formannskapet kan gjøre tolkning av delegasjonsreglement og andre forhold når det oppstår
behov for det, inkludert forhold som gjelder godtgjøring til folkevalgte og administrative
behov for avklaring ved saker som kan være av prinsipiell karakter.

Unntak og begrensninger

Vedtak i medhold av lovverk delegert til andre organer har formannskapet ikke adgang til å avgjøre.
Omgjøring av vedtak i hovedutvalg er tillagt kommunestyret, jamfør kommuneloven §

