Reglement for formannskapet
Vedtatt av kommunestyret

14.9.2020 Sak K-062/20

Senere endret av kommunestyret

1. Formannskapet - valg og sammensetning
Formannskapet er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-6.
Formannskapet skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer. Antall varamedlemmer for hvert
parti/gruppe skal være to flere enn de faste medlemmene fra hvert parti/gruppe.
Medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. Blant medlemmene
velger kommunestyret ordfører og varaordfører. Valgene gjelder for hele valgperioden.
Ordfører er møteleder i formannskapet.

2. Formannskapets ansvar
Formannskapet har ansvar for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og skattevedtak
Tertialrapporter for økonomi og virksomhet
Finansforvaltning
Eierstyring av selskaper/foretak
Ivareta kommunens plan- og utviklingsoppgaver av samfunnsmessig art
Vedta oppstart av ny kommuneplan og kommunedelplaner og eventuell revisjon av slike.
Investeringer, herunder oppfølging av framdrift i vedtatte investeringer
Formannskapet skal være styringsgruppe for kommunale byggeprosjekter
Avgjøre enkeltbevillinger iht. alkoholloven delegert fra kommunestyret som ikke kan delegeres
til annet organ.
Fatte vedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker.
Saker som ikke ligger innenfor andre nemnders handlingsrammer eller som kommunestyret selv
skal avgjøre.
Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Hole kommune, og har et særlig
ansvar for å koordinere kommunens samlede politiske virksomhet.
Formannskapet utgjør kommunens valgstyre med ordfører og varaordfører som hhv. leder og
nestleder.
Formannskapet utgjør kommunens klagenemnd jf. forvaltningslovens § 28.
Formannskapet kan selv, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde og er avgrenset i tid
og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper og fastlegge mandat for disse.

3. Formannskapets myndighet
Formannskapet behandler øvrige saker som ikke er tillagt andre nemnder å avgjøre. Der det er uklart
om en sak skal behandles av formannskap eller av hovedutvalgene, avgjøres dette av ordføreren
etter forutgående drøfting med den respektive hovedutvalgsleder.
Formannskapet kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt
virksomhetsområde, herunder avgi høringsuttalelser.
I saker formannskapet ikke kan avgjøre selv, innstiller formannskapet til kommunestyret.
Formannskapets delegerte vedtaksmyndighet fremgår av Hole kommunes delegeringsreglement,
vedtatt av kommunestyret.

4. Partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalg)
Formannskapets medlemmer utgjør sammen med tillitsvalgte partssammensatt utvalg, jf.
kommuneloven § 5-11.

5. Valgstyre
Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre, jf. valgloven § 4-1.

6. Klagenemnd
Formannskapet utgjør kommunens klagenemnd, jf. forvaltningslovens § 28.

7. Saksbehandling
Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling og møteskikk i folkevalgte organer,
vedtatt av kommunestyret, gjelder for formannskapets virksomhet.
Formannskapet har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter innenfor sitt ansvarsområde,
med de begrensninger som følger av kommuneloven § 11-13.
Kommunedirektør sørger for sekretariatsbistand til formannskapet.

8. Ikrafttreden
Dette reglementet trer i kraft 15.9.2020
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.

