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JUSTERING AV REGLEMENT FOR PLANUTVALGET FOR PERIODEN  
2019 - 2023  
 
Vedlegg: 

 Reglement for folkevalgte organer og andre kommunale organer for perioden  
            2019-2023, vedtatt av kommunestyret 29.8.2019, sak 69/19. Supplert ved  
            kommunestyrets vedtak i sak 70/19 og 102/19 av 31.10.2019 

 Delegeringsreglement for Gausdal kommune, vedtatt 29.9.2016 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken forslås det en justering av reglement for planutvalget og formannskapet 
for perioden 2019-2023. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret vedtok 29.8.2019 reglement for folkevalgte organer og andre kommunale 
organer, herunder reglement for planutvalget. 
 
Av reglement for planutvalget fremgår at organet har følgende oppgaver, sitat: 
Planutvalget er kommunens utvalg for plansaker, samt klageorgan for administrative vedtak 
etter plan- og bygningsloven. 
 
For øvrig er følgende oppgaver lagt til utvalget: 
 

o Veg, vann, avløp 
o Vedlikehold og drift av kommunale bygg og anlegg 
o Brann, feiing, redning 
o Eiendomsforvaltning 
o Samferdselssaker 
o Arealforvaltning, kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner 
o Renovasjon, septikk, forurensing 
o Byggesaker 
o Fradelingssaker etter jordloven/skogloven 
o Kart og oppmåling 
o Motorferdsel i utmark 



  
 
 

  
 
 

 

o Miljøvern 
o Forvaltning av jakt, fiske, friluftsinteresser 
o Konsesjonssaker 

 
Enkelte av disse oppgavene er ikke i samsvar med planutvalgets oppgaver og myndighet som 
fremgår av gjeldende delegeringsreglement, vedtatt av kommunestyret 29.9.2016. 
Av delegeringsreglement for perioden 2016-2020 fremgår ikke at organet har 
oppgaver/myndighet knyttet til eiendomsforvaltning eller vedlikehold og drift av kommunale 
bygg og anlegg. 
 
 
VURDERING: 
Det er ikke fullt ut samsvar mellom reglement for planutvalget og gjeldende 
delegasjonsreglement når det gjelder eiendomsforvaltning. Av reglement for planutvalget for 
perioden 2019-2023 fremgår det at eiendomsforvaltning og vedlikehold og drift av 
kommunale bygg og anlegg er oppgaver som er lagt til planutvalget. I delegasjonsreglementet 
er imidlertid ikke disse oppgavene lagt under planutvalgets ansvarsområde. 
 
Kommunestyret vedtok 28.11.2019, å legge ned den faste byggekomiteen, sak 121/19, samt at 
rapporteringer og avklaringer i forbindelse med byggeprosjekter legges til formannskapet. 
Vedtatt rehabiliterings- og vedlikeholdsplan ble også behandlet i formannskapet, ikke 
planutvalget. Det anses derfor naturlig at eiendomsforvaltning og vedlikehold og drift av 
kommunale bygg er oppgaver som legges til formannskapet, og det foreslås at reglement for 
planutvalget og formannskapet justeres tilsvarende. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Oppgaver og myndighet på politisk nivå knyttet til eiendomsforvaltning, samt drift og 
vedlikehold av kommunale bygg skal ivaretas av formannskapet for perioden 2019-
2023. 

2. Reglement for planutvalget og formannskapet for perioden 2019-2023 endres 
tilsvarende. 

 
 
 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 3/20 den 15.01.2020. 
 
Behandling: 



  
 
 

  
 
 

 

 
Enstemmig tiltrådt.   
 
 
innstilling: 
 
 

1. Oppgaver og myndighet på politisk nivå knyttet til eiendomsforvaltning, samt drift og 
vedlikehold av kommunale bygg skal ivaretas av formannskapet for perioden 2019-
2023. 

2. Reglement for planutvalget og formannskapet for perioden 2019-2023 endres 
tilsvarende. 

 


