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Håndbok for folkevalgte (6) 

Reglement for Gran formannskap 

Gjeldende fra ny valgperiode 24.10.2007. Revidert jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 66/15. 

 
Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kapittel 6,  
“Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer”.   
 
Reglement for kommunestyret legges, så langt det passer, til grunn for utvalgsmøtene. 
 
 
1. VALG OG SAMMENSETNING 
  
Gran formannskap har 9 medlemmer med varamedlemmer. 
  
Medlemmene i formannskapet blir valgt av og blant medlemmene i kommunestyret. Valget skjer 
som forholdsvalg. Ordføreren er leder og varaordføreren er nestleder i formannskapet. 
  
Dersom et medlem faller fra eller blir løst fra vervet, velger kommunestyret nytt medlem. Han/hun 
blir valgt fra den gruppen som sto bak ham/henne som gikk ut. Dersom ordføreren faller fra eller blir 
løst fra vervet, skal det velges ny ordfører selv om det tidligere er valgt varaordfører. 
  
 
2. ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE 
  
Formannskapet er et lovpålagt organ etter kommuneloven, som skal legge frem forslag til 
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak for kommunestyret. 
  
Formannskapets hovedarbeidsområde er: 
* Saker etter kommunelov og særlovsbestemmelser som ikke er tillagt andre utvalg og som ikke 

skal behandles av KST. 
* Finansiering og garantistillelser 
* Overordnede planoppgaver etter plan og bygningsloven som ikke er lagt til Planutvalget. 
* Prinsipielle spørsmål vedrørende personal- og lønnspolitikk, rekrutterings- og 

likestillingsspørsmål, arbeidsgiver- og sysselsettingspolitikk, som ikke i henhold til Hovedavtalen 
skal behandles i partssammensatt utvalg. 

  
Formannskapet kan ellers ta opp og uttale seg om alle typer saker som formannskapet selv finner 
grunn til, så lenge kommunestyret ikke har foretatt avgrensning. 
  
Formannskapet dekker videre funksjon som: 
* Politisk del (arbeidsgiversiden) av det partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) 
  
 
3. FORMANNSKAPETS AVGJØRELSESMYNDIGHET 
  
Formannskapet fatter vedtak i saker hvor vedtaksmyndighet er lagt til formannskapet gjennom lov, 
forskrifter med hjemmel i lov og kommunens eget delegeringsreglement. 
 
 



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.  
  
 
5. FORMANNSKAPETS MØTER 
  
Formannskapet skal ha møter når det selv har vedtatt det eller når ordføreren eller minst tre av 
medlemmene ønsker det.  
  
Innkalling, publisering og kunngjøring av møtedokumentene følger reglene for kommunestyret. Det 
samme gjelder godkjenning av forfall og innkalling av vara, fremleggelse av forlag under 
behandlingen i møtet, og representantenes taushetsplikt. 
 
 
Formannskapet er vedtaksført når minst halvparten av  medlemmene er til stede under drøftelsene 
og avgir stemme i vedkommende sak. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet i andre 
saker enn valg, avgjør ordførerens stemme. 
  
Rådmannen og eventuelt de som møter på dennes vegne har tale- og forslagsrett i formannskapets 
møter. 
  
Det skal føres møtebok. Reglene for føring av møtebok følger reglene for kommunestyret så langt det 
passer. For å godkjenne møteboka sendes et utkast av møteboka digitalt til formannskapets 
medlemmer og møtende varamedlemmer.  Tilstedeværende medlemmer og møtende 
varamedlemmer i formannskapet bes om å komme med merknader innen en gitt frist. Møteboken 
legges også fram på neste møte, hvor godkjenningen protokolleres. 
 
Formannskapets møter er åpne med mindre det er hjemmel for å lukke møtet, jfr. kommunelovens § 
31  § 11-5. 
  
 
6. SEKRETARIAT 
  
Rådmannen utpeker møtesekretær for formannskapet. 
  
 
7. SAKSFORBEREDELSE 
  
Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt frem for formannskapet er forsvarlig utredet. 
  
 
8. KLAGE OG ENKELTVEDTAK 
  
Der hvor formannskapet fatter enkeltvedtak, jfr. definisjon i forvaltningslovens § 2b, kan den som 
regnes som part i saken påklage vedtaket. Slik klage må fremsettes senest tre uker etter at melding 
om vedtaket er mottatt. 
  
 
9. LOVHJEMMEL OG ENDRING AV REGLEMENTET. 
  
Dette reglementet er vedtatt med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992  22.06.2018. Utfyllende 
regler om saksbehandling m.v., finnes i denne loven og i forvaltningsloven. 



  
Reglementet kan endres av kommunestyret etter at formannskapet og rådmannen har uttalt seg. 
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