
Reglement for Formannskapet 

Vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.2019 sak 3/19, punkt 2 a. 

Formannskapet er lovpålagt og opprettet i henhold til kommunelovens § 5-6 

1. Valg, sammensetting 
Formannskapet følger kommunestyrets valgperiode og velges for fire år.  
Formannskapet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer. Antall varamedlemmer for 
hvert part/gruppe skal være to flere enn i faste medlemmene fra hvert pati/gruppe. 

Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant kommunestyrets medlemmer. 

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer. 

2. Virkeområde 
2.1. Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og utarbeider og legger forslag til 

økonomiplan til kommunestyret samt innstiller til kommunestyret i alle saker av økonomisk 
karakter. 

2.2. Formannskapet er kommunens næringsutvalg med et overordnet ansvar for kommunens 
næringspolitikk, herunder også å utvikle en næringsstrategi. Formannskapet disponerer 
næringsfondet 

2.3. Formannskapet er i henhold til Valglovens § 4-1 valgstyre og samevalgstyre og skal utføre de 
oppgaver som loven tillegger valgstyret. Valgstyret/samevalgstyret har særskilte sakspapirer 
og møtebok 

2.4. Formannskapet er kommunens klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 andre ledd.  
Klageutvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det er truffet enkeltvedtak av 
kommunalt forvaltningsorgan såfremt ikke 

o Særlov fastsetter en annen klageinstans 
o Departementet er klageinstans etter forvaltningslovens § 28 andre ledd 
o Statlig organ er klageinstans for vedtak truffet i henhold til myndighet fra 

et statlig forvaltningsorgan, jfr forvaltningslovens § 28 andre ledd. 
Det politiske organet med delegasjon på gjeldende lov er underinstansen som på vegne 
av kommunen skal uttale seg før klagen går videre til fylkesmann / statlige organer. 
Med unntak av vedtak fattet etter helse- og omsorgstjenesteloven og lov om sosiale 
tjenester i NAV og gjelder dette alle områder, dersom annet ikke er bestemt i lov 

Klageutvalget prøver alle sider ved det påklagede vedtaket, og kan ta hensyn itl nye 
omstendigheter og opplysninger som foreligger på vedtakstidspunktet. Utvalget kan 
avvise saken, oppheve, endre eller stadfeste det påklagede vedtaket, jfr 
forvaltningslovens § 34. . 

2.5. Formannskapet er utvalg for kontroll av skjenking mv 

2.6. Formannskapet tillegges forøvrig myndighet til å treffe vedtak i alle saker innenfor de rammer 
kommunestyret har satt i delegeringsreglementet. 



3. Formannskapets myndighet 
3.1. Formannskapet har vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder, og i alle saker der 

vedtaksmyndigheten ikke er tildelt andre, jfr kommunelovens § 5-6 femte ledd 

3.2. Formannskapet kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet 
innenfor sitt ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser 

3.3. Formannskapets delegerte vedtaksmyndighet fremgår av Tjeldsund kommunes 
delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret 

3.4. Formannskapet innstiller til kommunestyret i alle saker der formannskapet ikke har 
vedtaksmyndighet eller innstillingsretten ikke er delegert til andre utvalg 

4. Hastesaker 
Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak som skulle ha vært avgjort av kommunestyret 

når det er nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle kommunestyret. 

Melding om vedtak som er truffet med hastekompetanse legges fram for kommunestyret i 

neste møte. Jfr Kommunelovens § 11-8. 

5. Anke og ankebehandling 
I saker hvor et råd eller utvalg har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst tre 
medlemmer kreve at vedtaket forelegges formannskapet. Slik anke må fremsettes i det møtet 
hvor vedtaket blir gjort. Formannskapet er delegert myndighet til å behandle mindretallsanker 
fra underordnet styre og utvalg. 
I saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst tre 
medlemmer kreve at vedtaket forelegges kommunestyret. Slik anke må fremsettes i det møtet 
hvor vedtaket blir gjort. 

6. Saksbehandling 
For saksbehandling i utvalget gjelder kommuneloven kapittel 11, forvaltningslovens 
kapitler IV-VI og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av 
kommunestyret. 

Formannskapet har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter innenfor sitt 
ansvarsområde , med de begrensninger som følger av kommunelovens § 11-13 

Rådmannen sørger for sekretariatsbistand til utvalget.  

7. Ikrafttreden 
Dette reglementet trer i kraft 31. oktober 2019.  
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.  
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