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Forslag: 
Rådmannen ber om at nedenstående forslag blir vedtatt av kommunestyret: 
 
Kommunestyret fastsetter følgende reglement for arbeidsutvalget for boligutvikling: 
 
1.Hjemmel for arbeidsutvalget 
 
Arbeidsutvalget er opprettet av formannskapet 15.04.2021 i f-sak 41/21, jf. også vedtak 
i kommunestyret i møte 11.03.2021 i k-sak 22/21  og i formannskapsmøte 02.12.2021 i f-sak 
135/21.  
  
Arbeidsutvalget er et folkevalgt organ, hjemlet i kommuneloven § 5-6, 3. ledd, og 
er dermed omfattet av kommunelovens bestemmelser. Arbeidsutvalget er omfattet 
av Forretningsorden for folkevalgte organer, fastsatt av Sør-Fron kommunestyre.  
  
2.Sammensetning av arbeidsutvalget 
 
Arbeidsutvalget består av formannskapets 7 medlemmer.   
  
Leder og nestleder er de samme som i formannskapet.  
  
3.Virkeområde  
  
Arbeidsutvalget skal   
· sikre god forankring  
· påse at strategien “Bolig for velferd” kommer klart til uttrykk i planarbeidet  
· påse at innbyggerne og spesielt målgruppa blir informert og får uttale seg  
· Påse at kommunens lovfestede ansvar og overordnede mål følges opp i arbeidet med 

kommunedelplan for boligutvikling  
  
4.Vedtaksmyndighet  
  
Eventuell vedtaksmyndighet i prinsipielle saker må tildeles i særskilt kommunestyrevedtak.  
  
Arbeidsutvalget har myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.  
  



 

 

5.Virketid  
  
Arbeidsutvalget for boligutvikling nedlegges etter vedtak i arbeidsutvalget, men 
senest 31.12.2023.  
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Bakgrunn: 
 
Utdrag fra saksutredningen i formannskapssak 41/21 Boligsosial handlingsplan 2022 – 2025 – 
Revidering av gjeldende plan: 
 
Fra kapitlet Bakgrunn: 
 

 
 
Fra kapitlet Vurdering:  
 

 
 
Sør-Fron formannskap fattet følgende vedtak i sitt møte 15.04.2021 i formannskapssak 41/21:  
 

Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe for boligsosial handlingsplan. 
 

I formannskapssak 135/21 Boligutvikling i Sør-Fron, behandlet i møte 02.12.2021, vedtok  
formannskapet følgende: 
 

Arbeidet med revidering av boligsosial handlingsplan 2022 – 2025 utvides til å omfatte en 
helhetlig plan for boliguvikling i Sør-Fron kommune. 
 
Planen endrer status og blir «Kommunedelplan for boligutvikling». 
 

Av utredningen framgår at formannskapet er styringsgruppe for prosessen. 
 

Vurdering:  
 
Den formelle hjemmelen formannskapet har til å oppnevne utvalg, er kommuneloven § 5-6, hvor 
det blant annet framgår at formannskapet kan «opprette et arbeidsutvalg som består av 
medlemmer fra formannskapet». 
 
Den oppnevnte styringsgruppa er et folkevalgt organ og skal da drive sin virksomhet i samsvar med 
reglene i kommuneloven. 
 
Administrasjonen foreslår at styringsgruppa endrer formelt navn til arbeidsutvalg for 
boligutvikling. Begrepene arbeidsutvalg og utvalg harmoniserer bedre med kommunelovens 
terminologi og lovens prinsipielle skille mellom politikk og administrasjon. 
 
Administrasjonen mener at boligutviklingsutvalget kan være en passende kortform av navnet på 
utvalget. 
 



 

 

Kommuneloven § 5-13 har følgende ordlyd: 
 

 
 
På bakgrunn av denne bestemmelsen legger administrasjonen fram forslag til reglement for 
boligutviklingsutvalget. 

 
 


