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Regl em ent for

P l a n - og
u tvi kl i n gsu tva l get

1. Sammensetting, funksjonstid og organets lovhjemmel
Plan- og utviklingsutvalget er opprettet i medhold av kommuneloven § 5-7.

Plan- og utviklingsutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer. Utvalgets faste
medlemmer velges av kommunestyret. Medlemmene skal så langt det er mulig velges blant
kommunestyrets medlemmer, og de resterende blant kommunestyrets varamedlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder i plan- og utviklingsutvalget. Valgene gjelder for
den kommunale valgperioden.

2. Myndighet, arbeids- og ansvarsområde
Plan- og utviklingsutvalget er kommunens utvalg for
bærekraftmålene

Liv på land
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene

I tillegg har utvalget et felles ansvar sammen med plan- og
utviklingsutvalget, formannskapet og kommunestyret om
målet Samarbeid for å nå målene.

Plan- og utviklingsutvalget er kommunens utvalg for plansaker og gis i disse saker
innstillende myndighet til kommunestyret, med unntak av de saker som er tillagt
Formannskapet. Plan- og utviklingsutvalget er klageorgan for administrative vedtak etter
plan- og bygningsloven.
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Plan- og utviklingsutvalget innstiller overfor kommunestyret (og/eller formannskapet) i saker 
innenfor følgende områder: 

 Plan 
o Planprogram 
o Detaljreguleringsplaner 
o Saker hvor plan- og utviklingsutvalget innstiller på å innvilge dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel og reguleringsplan 
o Bygge-, delings- og oppmålingssaker som ikke avgjøres på administrativt nivå 

 Veg, vann, avløp 
 Trafikksikkerhet 
 Vedlikehold og drift av kommunale bygg og anlegg 
 Brann, feiing, redning 
 Eiendomsforvaltning 
 Samferdselssaker 
 Renovasjon, septikk, forurensing 
 Fradelingssaker etter jordloven/skogloven 
 Motorferdsel i utmark 
 Klima og miljøvern 
 Forvaltning av jakt, fiske, friluftsinteresser 
 Konsesjonssaker 
 Landbruk 

 
Utvalget har ansvar for og innstiller til kommunestyret i handlingsplaner, utredninger, 
meldinger, strategier og temaplaner innenfor sitt virkeområde. 
 
Plan- og utviklingsutvalget har avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 

 Søknader om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplan som 

ikke innvilges 

 Tildeling av miljøprisen 

 
Plan- og utviklingsutvalget er tillagt funksjonen som trafikksikkerhetsutvalg jf. 
Kommunestyrevedtak 66/14. Når utvalget har denne funksjonen kan et medlem fra hvert av 
rådene; eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet tiltre 
utvalget. 
 
Utvalget skal behandle kommunens årsmelding før den legges fram for kommunestyret. 
 
Utvalget kan forøvrig uttale seg i andre saker eller sette saker på dagsorden som har 
betydning for utvalgets virkeområde. 
 



 

 

3. Møter 
Plan- og utviklingsutvalget skal ha møter etter møteplan vedtatt av kommunestyret, eller 
når leder eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. 

Utvalget innkalles med en ukes varsel. Innkalling og sakspapirer legges da tilgjengelig på 
kommunens nettsider og i møteportalen. 

Rådmannen selv, eller den som møter på vegne av rådmannen, har møte- og talerett i 
møtene. 

I henhold til kommunelovens §11-2, er det leder, eller ved dennes fravær, nestleder som 
leder møtene. Har både leder og nestleder forfall velges en særskilt møteleder ved 
flertallsvalg.   

Utvalget er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 

Møtene gjennomføres i henhold til forretningsorden for kommunestyret, så langt denne 
passer. Det vises for øvrig til kommunelovens bestemmelser. 
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