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Orientering til kommunestyret om hastesak behandlet av
formannskapet 08.07.20
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Orientering om hastesak behandlet av formannskapet 08.07.20 tas til orientering.
Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør
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Hva saken gjelder
Dette er en orientering til kommunestyret om hastesak behandlet av
formannskapet 08.07.20:
Sak 136/20
Lemping av leiesatser for leie av kommunal grunn til arrangementer mv.
Kommunelovens § 11-8 om hastesaker og kommunens delegasjonsreglement gir mulighet for
at formannskapet kan fatte vedtak i saker som egentlig skulle vært behandlet av
kommunestyret, dersom det haster å få avgjort saken. En slikt vedtak skal meldes om i
kommunestyrets første møte etter vedtaket.

Saksutredning
Kommuneloven § 11-8 åpner opp for at andre utvalg enn kommunestyret kan fatte vedtak i
hastesaker:
§ 11-8.Hastesaker
Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, kommunerådet
eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe vedtak i saker som
skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det
ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En melding om vedtak som er
truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i det organet som skulle
ha avgjort saken.
I kommunens delegasjonsreglement er formannskapet gitt myndighet til å fatte vedtak i
hastesaker.
08.07.20 behandlet formannskapet skriftlig per epost sak om lemping av leiesatser for leie av
kommunal grunn til arrangementer mv.
Grunnen til at saken ble behandlet skriftlig og som en hastesak fremkommer av det vedlagte
saksfremlegget:
Det er viktig å få saken avgjort før sommerferien slik at leietakere til kommunal
grunn allerede nå får konkrete leiekostnader å forholde seg til. Det legges også til grunn at
sakens karakter gjør at det ikke er nødvendig å innkalle til ekstraordinært møte, men at saken
kan behandles skriftlig.
Formannskapets vedtak er også vedlagt.

Konklusjon
Saken tas til orientering.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret
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Vedlegg
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