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Reglement for formannskapet i Gran kommune - revidering før 
ikrafttredelse ny kommunelov 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar revidert reglement for formannskapet i Gran kommune. Det reviderte 
reglementet trer i kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret 24.10.2019. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 (oppheves) Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 (ny lov) Nei 
Forslag til revidert reglement for formannskapet Ja 
Gjeldende reglement for formannskapet, kapittel 6 i Politikerhåndboka Ja 
Prop. 46 L (2017 – 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

Nei 

Innst. 369 L: Innstilling fra kommunal- og forvalgningskomiteen om Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  

Nei 

 
Lenke til politikerhåndboka: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-
ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f  

 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må vedta revideringer i reglementet for formannskapet, i tråd med ny 
kommunelov. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Stortinget vedtok ny kommunelov 22.06.2018. Den nye lovens regler for folkevalgte organer trer i 
kraft fra og med konstituerende møte i kommunestyret ved oppstarten av valgperioden 2019 - 2023. 
Kommunestyret må vedta nødvendige revideringer i reglementet for formannskapet i møtet 
20.06.2019, da reglementet sammen med ny kommunelov er grunnlag for saksutredninger til – og 
vedtak i konstituerende møte 24.10.2019. 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 20.06.2019 

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8d8ef44a-07c1-42b2-ba8d-d811edb94960?id=11daaba0-f7ed-4ed2-a7a2-8fc44bc37b3f
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I samråd med gruppeledermøtet er det ikke utredet endringer ut over hva rådmannen oppfatter er 
nødvendige tilpasninger til ny kommunelov. Gruppeledermøtet besluttet i møtet 15.03.2018 å ikke 
bestille utredning av endringer i politisk utvalgsstruktur, delegeringsreglementet, 
godtgjøringsreglementet eller andre revideringer i politikerhåndboka i valgperioden 2015 – 2019. 
 
Ny kommunelov og forslaget til delegering som fremgår i egen sak om revidert delegeringsreglement 
gir behov for revideringer i reglement for formannskapet slik det fremgår under.  
 

Opprettelse av formannskapets arbeidsutvalg 
Kommuneloven § 5 – 6 tredje ledd gir formannskapet adgang til å opprette et arbeidsutvalg bestående av 
medlemmer fra formannskapet. Formannskapet kan selv opprette arbeidsutvalget, men dersom 
arbeidsutvalget skal kunne avgjøre saker av prinsipiell betydning må dette bestemmes av kommunestyret selv. 
Opprettelse av arbeidsutvalg foreslås derfor tatt inn i kommunens reglement for formannskapet samtidig som 
forslag til delegert myndighet til arbeidsutvalget foreslås i saken om revidert delegeringsreglement. 
 
Det understrekes at § 5-6 tredje ledd er en kan-regel. Forslaget om å opprette arbeidsutvalg fremmes her 
fordi rådmannen mener det er nødvendig å behandle enkelte saker i det aktuelle utvalget. Kommuneloven 
sier i § 6-1, fjerde ledd a) at kommunestyret kan gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke er 
av prinsipiell betydning. Rådmannen vurderer regelen slik at saker av prinsipiell betydning som tidligere har 
vært delegert til ordføreren ikke behøver å løftes til formannskapet som helhet. Det er mer hensiktsmessig å 
behandle sakene og treffe avgjørelsene i et arbeidsutvalg bestående av for eksempel tre medlemmer fra 
formannskapet bestående av ordfører, varaordfører og et medlem som velges blant formannskapets faste 
medlemmer (fra opposisjonen). 
 
Det er en sentral vurdering hvilke saker som anses å ha prinsipiell betydning. Dette er nærmere redegjort for i 
saken om revidert delegeringsreglement. 

 
Forslag til revidering 
Nytt punkt 4 i reglementet (øvrige punkter får nye nummer) 
 
4. Formannskapets arbeidsutvalg 
Formannskapet oppretter et arbeidsutvalg bestående av leder (ordfører), nestleder (varaordfører og en 
representant for opposisjonen (som velges i formannskapets første møte i valgperioden). Arbeidsutvalget 
velges for hele valgperioden etter reglene i kommuneloven § 5-6 tredje avsnitt. 
 
Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak slik det fremgår av delegeringsreglementet punkt 3.1 a.  

 
Lukking av møtet - paragrafhenvisning 
Lukking av møter er hjemlet i § 11-5 i ny kommunelov. 
 
Forslag til revidering 
Paragrafhenvisningen i punkt 5 (tidligere punkt 4) siste avsnitt. Formannskapets møter.,  
endres til § 11-5. 

 
Lovhjemmel for reglementet 
Henvisning til lovhjemmel oppdateres. 
 
Forslag til revidering 
Punkt 9. Lovhjemmel og endring av reglementet, endres til «kommuneloven av 22.06.2018». 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018 
Gjeldende reglement for formannskapet i Gran kommune. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Gjennomføring av møter i formannskapets arbeidsutvalg innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020 
– 2023. Rådmannen foreslår politisk godtgjørelse etter lav sats. Det er naturlig å legge møter i 
arbeidsutvalget i tilknytning til møtene i formannskapet så langt det er mulig. 
 
Bemanning 
Se punktet økonomi. Administrasjonen må stille nødvendige ressurser til rådighet.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar revidert reglement for formannskapet slik det følger 
vedlagt saksutredningen, slik at reglementet blir i samsvar med reglene i den nye kommuneloven fra 
og med konstituerende møte 24.10.2019. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Revidert reglement for formannskapet publiseres på kommunens hjemmeside i politikerhåndboka 
(kapittel 6). 
 

 
Dato: 11. juni 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


