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1
Reglementet gjelder for Tydal formannskap
eller kommunale vedtak.

fremt ikke annet er bestemt gjennom lov, forskrift

2 Sammensetning
Tydal formannskap

av 5 representanter, jf. kommunelovens 5-6.

3 Formannskapets

og ansvar

Formannskapet skal etter kommunelovens 5-6 behandle forslag til skattevedtak, etter 14-3
og
. Ellers fastsetter kommunestyret selv
for formannskapets
Formannskapet skal
arbeidsgivers representanter i partssammensatt utvalg etter
kommunelovens 5-11 (administrasjonsutvalg). De ansattes representanter (2 stk.) velges av og
blant de ansatte for to av gangen. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom
de ansatte og kommunen som arbeidsgiver som ikke er lagt direkte til
(det
personalansvaret) gjennom kommunelovens 13-1.
Formannskapet skal videre behandle saker om:
Hovedtrekkene i den politiske organiseringen.
Planstrategier.
Kommuneplaner samt andre planer av overordnet betydning og sektorovergripende planer.
Reguleringsplaner, delplaner og handlingsprogrammer.
Dispensasjoner fra planverk etter plan- og bygningsloven.
til folkevalgte.
Oppnevning av styrer,
og utvalg, samt valg av nytt medlem ved fritak fra verv.
Etablering av interkommunalt samarbeid og
av myndighet.
Kommunale avgifter/gebyrer, leiesatser og betaling for andre ytelser fra kommunen.
Forskrifter og vedtekter som ikke

inn under utvalg for

og samfunn sitt

Tilsetting av
Skjenke- og salgsbevillinger samt serveringsbevillinger.
Formannskapet er kommunens klageorgan med mindre annet

av

Formannskapet kan tildeles
i alle saker hvor ikke annet
av lov, jf.
kommunelovens 5-6. Formannskapet fatter beslutning i alle saker som ikke
av
kommunestyret, er delegert til utvalg for
og samfunn, andre politiske utvalg eller
jf. delegeringsreglementet.
Formannskapet avgir innstilling i saker vedr. deres
hvor kommunestyrets
ikke er delegert, og i andre saker kommunestyret
krever utredet.
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4 Forberedelse av saker for formannskapet
for at de saker som legges fram for formannskapet, er forberedt
forsvarlig
og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende bestemmelser
gir, jf. kommunelovens 13-1.

5 Innkalling til

dokumentutlegging

Formannskapet holder
det selv bestemmer det,
finner det
minst 1/3 av medlemmene krever det, jf. kommunelovens 11-2. Formannskapet kan
som
jf. kommunelovens 11-7.
kaller formannskapet sammen til
hvilken
som skal benyttes.

eller

i forbindelse med

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for
spesifisert oppgave over de saker
som skal behandles, og opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut.
Innkallingen med saksdokumenter sendes elektronisk hvert medlem av formannskapet og til
varamedlemmer.
Innkallingen med sakliste skal
dager inkludert innkallingsdagen,

kommunens hjemmeside, som regel med en frist
lov ikke
annen

Samtidig med innkallingen legges alle sakens dokumenter ut
gjelder likevel ikke dokumenter som unntas fra offentlighet.
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kommunens hjemmeside. Dette

6 Forfall, varamedlemmer
Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke
i formannskapet grunn av lovlig forfall,
skal vedkommende straks melde dette til
og si fra om forfallsgrunnen.
kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens 7-10. Det samme
vedkommende er kjent med at en
fratre som inhabil i sak som skal behandles
noen grunn av lovlig forfall forlate
under forhandlingene, melder vedkommende straks
fra til
Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer etter reglene i
kommunelovens 7-10 inn i stedet for vedkommende.
Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, skal vedkommende delta i
ferdig behandlet, selv om den som skulle ha
er kommet tilbake.
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til saken er

for andre

(personlig eller ved stedfortreder) har
og talerett i alle kommunale
folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget.
kan la en av sine
underordnede
denne retten sine vegne, jf. kl. 13-1. Andre kan ta del
lovbestemmelse gir dem rett til det og da med de rettigheter og plikter vedkommende lov gir dem.
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i
med
innkaller kommunale tjenestemenn og
sakkyndige i spesielle saker. Disse kan gi opplysninger, men har ellers ikke anledning til ta del i
forhandlingene.
kan invitere andre til orientere, innlede til debatt mv.
tar del i
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og

eller stengte
eller

leder

Det velges da
forfall velges det

taushetsplikt

Har
forfall ledes
av
nestleder ved flertallsvalg. Har
og
og nestleder ved flertallsvalg.

holdes for
med mindre formannskapet skal debattere opplysninger unntatt
offentlighet. Vedtak om lukke
i fall
i samsvar med reglene i kommunelovens
11-5.
Formannskapet medlemmer plikter sette seg inn i og overholde lovbestemt taushetsplikt. Det
forutsettes at det enkelte medlem utviser
ved behandlingen av opplysninger som ikke er
omfattet av lovbestemt taushetsplikt, men som allikevel kan unntas offentlighet.

9
Til den tid
er berammet, registrerer
og de varamedlemmer som skal
for
medlemmer. Er det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall,
behandles dette
Dersom det lovmessig minste antall er til stede og innkallingen godkjennes,
lovlig satt, jf. kommunelovens 11-9. Fra dette tidspunkt og til
slutt kan ikke noen
av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid uten at formannskapet gir
det enkelte medlem permisjon. Permisjon kan bare gis ved vektige forfallsgrunner og da fra
sak er ferdig behandlet.
Medlemmer og varamedlemmer som
sete.

10 Sakslisten og

etter oppropet, melder seg til

de tar

for behandling av sakene

Formannskapet behandler sakene i den
kan vedta annen

de er satt opp i innkallingen. Formannskapet

Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er
sakslisten, hvis ikke
eller 1/3 av de
medlemmene motsetter seg det. tilsvarende
kan
organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen,
hvis ikke
eller 1/3 av de
medlemmene motsetter seg det, jf.
kommunelovens 11-3.
Sak som ikke er satt

sakslisten kan ikke realitetsbehandles i
5

Formannskapet kan med alminnelig flertall vedta utsette realitetsbehandlingen av en sak
utsendte innkallingen.
kan ikke endelig heves
utsettelsesvedtak

den

formannskapet har ferdigbehandlet sakslisten, eller har fattet
saker.

11 Inhabilitet
Den som etter kommunelovens 11-10 med henvisning til forvaltningslovens kapittel II er inhabil i
en sak tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.
Medlemmene skal selv melde fra

det er tvil om deres habilitet.

av formannskapet selv uten at vedkommende medlem deltar. Den
gis anledning til uttale seg om
Dersom det i en og samme sak
om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved
av sin
egen eller et annets medlems habilitet.
det gjelder skal
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for saken, talernes

leser opp den betegnelse saken har
innkallingen,
for innstillingen i
saken,
oppmerksom mulig dissens innen den forsamling som har gitt innstillingen og
informerer om de dokumenter/uttalelser som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram.
eller ber andre
videre for saken
om noen vil ha ordet i saken. Talerne
om det. Ber flere om ordet samtidig,
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langt
ordet i den
mellom dem.

finner det
de ber

medlemmene tar del i ordskiftet

Taleren skal rette sine ord til
ikke til forsamlingen. Han skal holde seg
eller til den del av saken som ordskiftet gjelder,
skal se til at det blir gjort.

til den sak

Det
ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er heller
ikke lov lage
eller uro.
Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal
advare vedkommende om
to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan
ta fra
vedkommende ordet eller ved avstemning la forsamlingen
om vedkommende skal stenges
ute fra resten av
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stilling under ordskiftet

formannskapets forhandlinger med oppmerksomhet og i hovedsak ha sin
oppmerksomhet rettet mot det medlem som har ordet.
ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for opprettholde de
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for rette
fra talerens side.
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Hvis
med

delta i forhandlingene i et slikt omfang at det er vanskelig forene dette
skal
overlate ledelsen av forhandlingene til

15 Avgrensning og avslutning av ordskiftet
ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan formannskapet med alminnelig flertall
vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg.
Ved behandling av forslag om korte av taletiden eller om slutte ordskiftet,
bare en taler
til ta ordet for og en imot forslaget, hver bare en gang og med
to minutters taletid.
Finner formannskapet at en sak er
om saken.

ferdig, kan det med 2/3 flertall vedta slutte ordskifte

16 Forslag
Forslag kan bare settes fram av formannskapets medlemmer, med mindre
lovbestemmelse gir
andre rett til sette fram forslag. Forslaget leveres inn skriftlig til
Forslag skal underskrives av forslagsstilleren.
skal referere forslaget.
Forslag om utsettelse kan framsettes
som helst mens en sak behandles i formannskapet.
utsettelsesforslaget er fremmet, tas det straks opp til behandling. Formannskapets medlemmer og
har adgang til forlange ordet til utsettelsesforslaget.
debatten om utsettelsesforslaget er avsluttet, blir forslaget tatt opp til avstemming. Blir det
vedtatt, er sakens behandling avsluttet i vedkommende
Blir utsettelsesforslaget ikke
vedtatt, fortsetter debatten etter
oppsatte talerliste.

17 Saken tas opp til avstemning
ordskiftet er ferdig, sier
fra at saken tas opp til avstemning. Fra dette tidspunkt og
fram til den er avgjort ved avstemning,
det ikke
mer ordskifte om den, eller settes fram
noe nytt forslag i den. I dette tidsrommet kan det heller ikke tas opp noen annen sak til
behandling.
fremmer forslag om hvordan avstemmingen skal
Formannskapet kan godkjenne evt. forkaste
forslag.
Bare de medlemmer som er til stede i salen i det
saken tas opp til avstemning, har rett til
stemme. De kan ikke forlate salen
avstemningen er ferdig, og plikter stemme. Ved valg og
ansettelse kan blank stemmeseddel brukes, jf. kommunelovens 8-1.
I andre saker enn de som gjelder valg, er
for og imot et forslag er likt.

stemme

hvis antallet stemmer

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter
fram forslag om
av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal
se til at talerne
holder seg bare til
ved alminnelig flertall.
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18
endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta
Det
i protokollen at det har
inn i protokollen.

som ikke er bindende.
men resultatet skal ikke

19
debatten er slutt sier
avstemmingen er ferdig,

fra om at saken er tatt opp til avstemming. Fra da og til
det ikke
ordskifte om saken eller leveres nye forslag.

det er mange forslag til vedtak skal det stemmes over det mest
Avstemningen iverksettes

en av disse

a) Ved stilltiende godkjenning.
ikke noen uttaler seg mot et forslag som
noe uttale mot det.

setter fram med

om noen har

b) Stemmetegn
Ved at
oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til reise seg eller rekke
opp
bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes
ved
at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp
c) Ved sedler uten underskrift
To medlemmer som
oppnevner til det, teller opp stemmene.
Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ansettelser. De skal brukes ved slike avstemninger
noe medlem krever det.
d) Ved navneopprop
Ja eller nei som svar,
bestemmer det, eller ett medlem krever det og dette krav
tilslutning av forsamlingen. Det bestemmes ved loddtrekning hvilken representant oppropet skal
begynne med, og det fortsetter i alfabetisk
avmerking

20

og ett medlem som
medlemsfortegnelsen.

oppnevner kontrollerer stemmegivningen ved

og orienteringer

Etter kommunelovens 11-2 kan ethvert medlem rette
om saker som ikke
saklisten.
som ikke
varsler ved

saklisten meddeles

til

i

ved

om eventuelle orienteringer som vil bli gitt.

8

21 Utsendinger (deputasjoner)
Utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil
for formannskapet og uttale seg om en
sak, skal melde fra om dette til
senest dagen
Da skal utsendingene
sitt syn og eventuelt gi en skriftlig utgreiing til
dette noen sak innkallingen, gir han melding til formannskapet
denne sak blir
behandlet. Ellers gir han den etter at de saker som er nevnt i innkallingen er ferdigbehandlet.
kan
gi utsendingene anledning til
sitt syn i
skje
saken tas opp til behandling, og
heves
skal orientere om dette ved
etter at saklisten er godkjent.

det skal i

fall

22 Orden i salen og bygningen
skal
for opprettholde god orden i
og i bygningen ellers.
skal se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis
ved meningsytring
eller annen
forstyrrer forhandlingene eller for
opptrer en
som strider mot
god orden, kan
vise ut enten alle eller noen
Tegninger, tabeller eller lignende
ikke
anbrakt eller anbringes i salen under
mindre
eller i tilfelle formannskapet samtykker.
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med

av forhandlingene

Det skal

protokoll fra

i formannskapet.

I
inn for hvert
og tid,
medlemmer og
varamedlemmer, hvilke saker som ble behandlet og alle framsatte forslag og
avstemmingsresultater. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene,
dette slik
at en av
sammenholdt med medlemsfortegnelsen, ser hvem som har tatt del i
behandlingen av hver sak.
Dersom det treffes
om at et
skal holdes for lukkede
skal
og hjemmelen for
skal
Det samme gjelder for
medlem av organet er inhabilt eller
fritak av personlige grunner.
For
rett
gjelder.

det som
Sakene

i
om at et

til for vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene
etter
i
for
og slik at en kan se hva saken

eller formannskapet i tilfelle protest blir reist mot vedkommendes bestemmelse om noen
skal tillates.
Av
skal en, i saker med
avstemminger, kunne lese hvordan hver enkelt
representant stemte. Der hvor vedtakene ikke er enstemmige angis det i protokollen hvorledes
representantene gjennom partitilknytning stemte. Hvis ikke alle i samme parti stemmer likt, angis
dette
ved navn.
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Protokollen godkjennes i
legges ut

signeres av

og

kommunens hjemmeside.

24 Tidspunkt for ikrafttredelse
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret.
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