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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Det velges planutvalg bestående av 7 medlemmer med varamedlemmer for 
kommunestyreperioden 2019-2023. Videre foreslås det en endring av gjeldende 
delegeringsreglement, der planutvalget gis myndighet til å fatte vedtak om mindre 
endringer i reguleringsplaner. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bestemmelser i ny kommunelov knyttet til folkevalgte organer trer i kraft fra ny 
kommunestyreperiode. Det refereres derfor til ny kommunelov i denne saken om ikke annet 
fremgår.  
 
Kommunestyret i Gausdal fattet 20.06.19 følgende vedtak i sak om politisk organisering for 
perioden 2019-2023, sak 61/19:  
«Gausdal kommune skal ha et planutvalg etter kommuneloven § 5-7. Utvalget skal ha 7 
representanter. Medlemmene velges så langt det er mulig blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant kommunestyrets 
varamedlemmer». 
 
Planutvalget har følgende myndighet i Gausdal kommune, jfr. gjeldende reglement for 
delegering av myndighet: 

 Koordinerer behandling av utkast til kommuneplanens arealdel og fremmer samlet 
saksinnstilling til kommunestyret for kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner, 
fastsetter planprogram for kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, samt vedta 
mindre endringer i kommuneplanens arealdel.  

 Gi dispensasjon i saker som behandles i medhold av kommunens forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer.  

 Gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy når det er påkrevd etter 
motorferdsloven, samt nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark  



  
 
 

  
 
 

 

 Vedtaksmyndighet etter ulike særlover/forskrifter.  
 Disponerer rammebevilgninger i investeringsbudsjettet i tråd med kommunestyrets 

forutsetninger for vann og avløp, utbyggingsområder og øvrige tekniske anlegg.  
 Klageorgan for administrative vedtak etter plan- og bygningsloven  

 
For uttømmende beskrivelse av planutvalgets myndighet, vises til delegeringsreglement for 
perioden 2016-2020 som er vedlagt denne saken. 
 
Reglement for planutvalget for perioden 2019 – 2023 ble vedtatt i kommunestyresak 68/19: 
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 

 
Ihht. reglementet skal utvalgets faste medlemmer velges av kommunestyret for 
kommunestyreperioden. Medlemmene skal så langt det er mulig velges blant kommunestyrets 
medlemmer, og de resterende blant kommunestyrets varamedlemmer. Kommunestyret velger 
leder og nestleder i planutvalget. 
 
Valg av medlemmer kan skje ved avtalevalg eller forholdsvalg, jfr. kommuneloven §§ 7-4 til 
7-8. Dersom avtalevalg skal finne sted, må dette fastsettes ved enstemmig vedtak av 
kommunestyret i det konstituerende møtet. I henhold til kommuneloven § 7-4 skal valg av 
medlemmer til ulike utvalg holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det. 
 
I følge kommuneloven §§ 7-6 5.ledd og 7-7 2.ledd, skal hver liste tildeles så mange 
varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. Dette gjelder kun hvis det er 
tilstrekkelig mange på listen. 
 
 
Kjønnsmessig representasjon: 



  
 
 

  
 
 

 

Ved avtalevalg stiller kommuneloven § 7-7 tredje ledd krav om at det skal være balanse 
mellom personer fra hvert kjønn blant de medlemmene som blir valgt når en ser på organet 
under ett. Dette innebærer at dersom organet skal ha fire medlemmer eller flere, så må hvert 
kjønn være representert i organet med minst 40 prosent. Dersom organet har tre eller færre 
medlemmer, så skal hvert kjønn være representert. 
Ved valg til organ der det ifølge kommuneloven bare kan bestå av medlemmer fra 
kommunestyret, som for eksempel formannskap og arbeidsutvalg for folkevalgte organ, kan 
det være vanskelig å oppnå disse kravene til kjønnsbalanse. Derfor fastsetter § 7-7 tredje ledd 
siste punktum, at reglene om sammensetning av representanter fra begge kjønn bare skal følges 
så langt det er mulig.  
 
Ved forholdsvalg er det ikke noe krav til kjønnsbalanse for organet som helhet. Ved 
forholdsvalg er det bare krav til representasjon av begge kjønn på de ulike listeforslagene. I § 
7-5 andre ledd heter det at dersom det skal velges fire medlemmer eller flere, skal hvert kjønn 
være representert med minst 40 prosent blant kandidatene på den enkelte liste. Dersom det skal 
velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Kravet til kjønnsmessig 
representasjon på listeforslagene gjelder ikke absolutt ved valg til for eksempel formannskap 
eller arbeidsutvalg.  
 
 
VURDERING: 
Det velges planutvalg med medlemmer og varamedlemmer i tråd med kommunestyrets vedtak 
om politisk organisering for perioden 2019 – 2023, samt leder og nestleder. 
 
I gjeldende delegasjonsreglement er det uklart om mindre endringer av detaljreguleringsplaner 
er omfattet av det som er delegert til planutvalget. For å unngå at kommunestyret selv må 
behandle slike saker, forslås det å tilføye et nytt punkt i delegasjonsreglementet for 
planutvalget § 4.2:  
 
«Jf. pbl § 12-14, annet ledd 

- Planutvalget delegeres myndighet til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan 
når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går 
utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsinteresser.» 

 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 

1. Som planutvalg for perioden 2019 – 2023 velges:  
 



  
 
 

  
 
 

 

Medlemmer:      Varamedlemmer: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 

2. Som leder for planutvalget velges:__________________________.  
Som nestleder for planutvalget velges________________________. 
 

3. Det tilføyes et nytt punkt i delegasjonsreglementet for planutvalget § 4.2:  
Jf. pbl § 12-14, annet ledd: 

- Planutvalget delegeres myndighet til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan 
når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går 
utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsinteresser. 
 

 


