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Forslag: 
Rådmannen ber om at nedenstående forslag blir vedtatt av kommunestyret: 
 
Kommunestyret fastsetter slik reglement for arbeidsutvalget for kommuneplanens arealdel  
2020 – 2035 (arealplanutvalget): 
 
1. Hjemmel for arbeidsutvalget  
 

Arbeidsutvalget for kommuneplanens arealdel er opprettet av formannskapet 26.08.2021 i 
formannskapssak 81/21.  
 

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 være premissleverandør til administrasjonen i administrasjonens arbeid 
med kommuneplanens arealdel 2020 - 2035.  
 

Dette innebærer blant annet å prioritere satsingsområder, gi nødvendige avklaringer, bidra til 
at viktige spørsmål/temaer settes på dagsorden og bidra til at målsettingen med planarbeidet 
blir nådd.  
 
4. Vedtaksmyndighet  
 

Eventuell vedtaksmyndighet i prinsipielle saker må tildeles i særskilt kommunestyre- eller 
formannskapsvedtak. 
 



 

 

Arbeidsutvalget har myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.  
 
5. Arbeidsutvalgets virketid 
 

Arbeidsutvalget for kommuneplanens arealdel nedlegges etter vedtak i arbeidsutvalget, etter 
at kommuneplanens arealdel er vedtatt. 
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Bakgrunn: 
 
Sør-Fron formannskap fattet følgende vedtak i sitt møte 26.08.2021 i formannskapssak 81/21 
Styringsgruppe for utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 2020 – 2035: 
 

Formannskapet vil fungere som styringsgruppe for kommuneplanens arealdel, med 
tverrfaglig arbeidsgruppe av 7 medlemmer fra administrasjonen. Arbeidsgruppa vil arbeide 
med arealdelen og rapportere jevnlig til styringsgruppen undervegs. 
 
Arbeidsgruppa starter sitt arbeid i september 2021. 

 
Utdrag fra saksutredningen i formannskapssak 81/21: 
 

 
 
 
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 
kommuneplanens arealdel 2020 - 2035. Begrepene arbeidsutvalg og utvalg harmoniserer bedre 
med kommunelovens terminologi og lovens prinsipielle skille mellom politikk og administrasjon. 
 
Administrasjonen mener at arealplanutvalget kan være en passende kortform av benevnelsen på 
utvalget. 
 
Kommuneloven § 5-13 har følgende ordlyd: 
 

 
 
På denne bakgrunn legger administrasjonen fram forslag til reglement for arealplanutvalget. 
 

 
 


