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0. Om reglementet 

Versjon 16.6.2011 – k-sak 68/11. Revidert jf. vedtak i kommunestyremøtet 18.06.2015 sak 
66/15, og vedtak i kommunestyremøtet 15.10.2015, sak 102/15. 
 
Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kapittel 6, 
“Saksbehandlings-regler i folkevalgte organer”. 

Reglement for kommunestyret legges, så langt de passer, til grunn for arbeidet i 
utvalgsmøtene. 

 

1. Valg og sammensetning 

Utvalget har 9 medlemmer med varamedlemmer. 
 
Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret etter de regler kommuneloven 
bestemmer for valg av faste utvalg. 

Medlemmene av utvalget skal velges blant kommunestyrets faste medlemmer eller 
vararepresentanter. Som medlemmer bør ikke velges medlemmer av formannskapet. 
Varamedlemmer velges blant kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
Dersom et medlem faller fra eller blir løst fra vervet, suppleres utvalget etter de regler 
kommuneloven bestemmer. Dersom lederen faller fra eller blir løst fra vervet, skal det velges 
ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 

 

2. Ansvars- og arbeidsområde 

Utvalget er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 10 nr. 1 og plan- og bygningsloven § 
3-3. Utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet i medhold av kommuneloven § 10 nr. 2. 
 
Utvalget behandler plansaker etter plan- og bygningslovens regler. Utvalget er ikke 
lovbestemt. 

 

3. Utvalgets avgjørelsesmyndighet 



Utvalget har myndighet til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen, 
reguleringsplan og bebyggelsesplan med mindre annet er bestemt i vedkommende plan. 
Utvalget er videre dispensasjonsmyndighet etter plan- og bygningsloven § 19. 

 

4. Utvalgets møter 

Utvalget skal ha møte når lederen eller minst tre av medlemmene ønsker det. 
 
Innkalling, publisering og kunngjøring av møtedokumentene følger reglene for 
kommunestyret. Det samme gjelder godkjenning av forfall og innkalling av vara, 
fremleggelse av forlag under behandlingen i møtet, og representantenes taushetsplikt. 
 
Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort 
med vanlig flertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, avgjør lederens stemme. 
 
Ordfører har møte-, tale- og forslagsrett i utvalgets møter. 
 
Rådmannen og eventuelt de som møter på dennes vegne har møte og talerett i utvalgets møter. 
 
Reglene for føring av møtebok følger reglene for kommunestyret så langt det passer. 
 
For å godkjenne møteboka sendes et utkast av møteboka digitalt til utvalget medlemmer og 
møtende varamedlemmer. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer i 
utvalget bes om å komme med merknader innen en gitt frist. Møteboken legges også fram på 
neste møte, hvor godkjenningen protokolleres. 
 
Utvalgets møter er åpne med mindre det er hjemmel for å lukke møtet, jfr. kommunelovens § 
31. 

 

5. Sekretariat 

Rådmannen utpeker møtesekretær for utvalget 

 

6. Klage og enkeltvedtak 

For vedtak som kan påklages er klagefristen tre uker hvis ikke vedkommende lov bestemmer 
annen klagefrist. Ved klage over vedtak fattet av planutvalget gjort i medhold av plan- og 
bygningsloven, skal klagen forelegges utvalget som kan omgjøre vedtaket dersom det finner 
klagen begrunnet. I motsatt fall, sendes klagen, med utvalgets uttalelse, til fylkesmannen, jfr. 
plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 28. Fylkesmannen er klageinstans i 
henhold til delegering fra dept. 

 



7. Lovhjemmel og endring av reglement 

Dette reglementet er vedtatt med hjemmel i kommuneloven av 25.9.1992. Utfyllende regler 
om saksbehandling mv. finnes i denne loven og i forvaltningsloven. 
 
 
 
Nytt reglement fra 24.10.2007. Sist endret ved vedtak i Gran kommunestyre 18.06.2015. 
Reglementet for planutvalget erstatter vedtak 27.3.2008 - sak 0024/08. Jf. sak 72/09 
(18.6.2009) om oppretting av utvalg for plansaker i medhold av kommuneloven § 10 nr. 1 fra 
1.7.2009. (“Utvalget skal løse de oppgaver som tidligere lå til det lovpålagte faste utvalg for 
plansaker”.) 

 


