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SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren foreslår at ordningen med fast byggekomite i valgperioden 
avvikles, og at rapporteringer og avklaringer i byggeprosjekter legges til 
formannskapet. Dette med bakgrunn i den økonomiske situasjonen kommunen er i, som 
tilsier at det ikke er rom for å gjennomføre større byggeprosjekter i kommende 4-
årsperiode, samt at avvikling av komiteen er en økonomisk besparelse i seg selv. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune har siden 1998 hatt en fast byggekomité for valgperioden, bestående av tre 
sentrale politikere samt én ansatt i teknisk etat, jfr. kommunestyresak 48/98. Denne ordningen 
er videreført i påfølgende valgperioder. 
Tanken med en fast byggekomite var i sin tid at kommunestyret ønsket å være tettere på ved 
gjennomføring av større byggeprosjekter, spesielt i planfasen som skulle styres politisk. Det 
har år om annet vært reist spørsmål om hvilken rolle komiteen har inn i byggeprosjektene, og 
hvilken myndighet den har. Denne saken fremmes derfor for å avklare om det fortsatt skal 
være en fast byggekomite, eller om den kan avvikles og rapportering og avklaringer kan skje 
på andre måter. 
 
 
VURDERING: 
Mye har endret seg siden kommunestyret i 1998 fastsatte retningslinjer for håndtering av 
byggesaker i Gausdal kommune. Gjennomføring av større byggeprosjekter organiseres, 
planlegges og gjennomføres noe annerledes i dag enn for 20 år siden. Tidligere ble mer av 
planleggingen og prosjektgjennomføringen satt bort til eksterne prosjektledere. Det var derfor 
viktigere med tett politisk oppfølging. I dag styres dette mer av egne ressurser, og det 
utarbeides prosjektplaner som sikrer bred involvering av kommunale organer, regionale 
myndigheter og andre interessenter. Mye av dette kan foregå administrativt, men det er viktig 
med god politisk forankring. God og jevnlig informasjon til politikerne underveis i 
byggeprosjekter er selvfølgelig også viktig. Så er det et spørsmål om en trenger en egen 



  
 
 

  
 
 

 

byggekomite, eller om informasjon og avklaringer underveis i prosjektet kan tas i 
formannskapet som likevel har jevnlige møter.  
 
I den økonomiske situasjonen Gausdal kommune nå befinner seg i vil det ikke være rom for å 
gjennomføre større utbyggingsprosjekter de nærmeste årene. Det vil derfor antagelig ikke 
være behov for å ha en byggekomite i neste 4 – årsperiode. Uansett vil det være en besparelse 
i seg selv å avvikle byggekomiteen, og legge informasjon og avklaringer til formannskapet. 
Formannskapet har også større myndighet til å treffe avgjørelser av økonomisk art enn det 
byggekomiteen har hatt. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Ordningen med fast byggekomite i valgperioden avvikles, og rapporteringer og avklaringer i 
byggeprosjekter legges til formannskapet. 
 
 
 
 
Valgnemnda behandlet saken, saksnr. 23/19 den 19.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
Ordningen med fast byggekomite i valgperioden avvikles, og rapporteringer og avklaringer i 
byggeprosjekter legges til formannskapet. 
 


