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Valg av planutvalg for periode 2019 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til planutvalget perioden 2019 – 2023: 
 
Medlemmer: ... 
 
Varamedlemmer: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
Reglement for planutvalget i Gran kommune, Politikerhåndboka kapittel 7 Ja 
Plan- og bygningsloven av 27.06.2008 Nei 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Rundskriv om konstituerande møte i 
kommunestyre og fylkesting – rettleiing om val til folkevalde organ med meir, 
vedlegg i brev av 28.06.2019 

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge medlemmer til planutvalget, samt velge leder og nestleder. Valget bør 
gjøres i det konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Reglementet for planutvalget i Gran kommune fremgår av politikerhåndboka kapittel 7,  
og bestemmer følgende om valg av medlemmer og varamedlemmer: 

 Planutvalget skal ha ni medlemmer og varamedlemmer, som velges av kommunestyret. 

 Medlemmene skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer eller varamedlemmer. 

 Varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer eller 
varamedlemmer. 

 Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 Som medlemmer bør ikke velges medlemmer av formannskapet. 
 
Planutvalgets ansvars- og arbeidsområde 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 24.10.2019 
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Utvalget er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-1 og plan- og bygningsloven § 3-3. 
Planutvalgets ansvars- og arbeidsområde er å behandle plansaker etter plan- og bygningslovens 
regler.  
 
Utvalget er ikke lovbestemt.  
 
Valgbarhet 
Kommuneloven § 7-2 tredje ledd a) til c) gir følgende regler for valgbarhet og plikt til å ta imot valg: 

En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt: 

a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

b) 
Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av 
kommunene i fylket på tidspunktet for det aktuelle valget. 

c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg. 

 
Dette følger av sjette og siste ledd i § 7-2, at:  
 

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for 
valgbarhet og stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg. 

 

Utelukket fra valg 

Ved valg til organer nevnt i§ 7-2 første ledd, kan følgende ikke velges jf.§ 7-3 første ledd: 

• fylkesmannen og assisterende fylkesmann 

• kommunedirektøren i kommunen/fylkeskommunen og hans eller hennes avløser 

• kommunalsjefer, etatssjefer og leder på tilsvarande nivå 

• sekretæren for kommunestyret/fylkestinget 

• den som er ansvarlig for regnskapsfunksjonen i kommunen/fylkeskommunen 

• den som utfører revisjon for kommunen/fylkeskommunen 

• ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvaglet i kommunen 

• ansatte i sekretariatet til kommunerådet/fylkesrådet som har fått delegert myndighet fra 
rådet 

 
En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han 
eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon. 
 
Forholdsvalg 
I henhold til kommuneloven § 7-5 foregår forholdsvalg på grunnlag av innleverte lister med forslag til 
kandidater. Partier eller grupperinger leverer ett listeforslag hver, som kan inneholde inntil dobbelt 
så mange navn som det skal velges medlemmer. Når utvalget har ni medlemmer, skal hvert kjønn 
være representert med minst fire jf. § 7-5 andre avsnitt. Regelen skal følges så lagt det er mulig. 
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det parti eller den gruppering som 
fremsetter forslaget, jf. kommuneloven § 7-5 tredje avsnitt. Den som underskriver må være medlem 
av det velgende organet, det vil si kommunestyret. 
 
Avtalevalg 
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Kommunestyret kan selv enstemmig vedta at valg til folkevalgte organer skal foregå som avtalevalg 
jf. kommuneloven § 7-7. Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer 
og varamedlemmer til organet. Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall 
medlemmer i organet med angivelser av den gruppe medlemmet representerer. I tillegg kan 
innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer medlemmer gruppen 
skal ha, med tillegg av to. Ved avtalevalg må innstillingen vedtas enstemmig av kommunestyret. 
Kravet til kjønnsbalanse gjelder tilsvarende § 7-5 andre ledd. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven av 22.06.2018, Reglementet for planutvalget. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei  
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt planutvalg i samsvar med reglene i 
kommuneloven og reglementet for planutvalget. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt vil bli publisert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 22. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


