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ENDRINGER - REGLEMENTSHEFTE FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019-
2023 ØYER KOMMUNE  
 
 
Vedlegg: 
https://www.oyer.kommune.no/for-folkevalgte.452663.no.html 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 113/19, møte 31.10.2019 
 
Sammendrag: 
Ordføreren anbefaler kommunestyret å endre reglementsheftet for folkevalgte og 
folkevalgte organer 2019 – 2023 Øyer kommune Kapitel 16 Reglement for formannskapet 
1.avsnitt, siste setning til «Formannskapet og leder for Plan- og miljøutvalget er 
kommuneplanutvalg».  
 
Saksutredning: 
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 Øyer kommune ble 
vedtatt i KST-sak 113/19 den 31.10.2019.  I kapitel 16 om formannskapet heter det i 1. 
avsnitt, siste setning at «Formannskapet er Kommuneplanutvalg». Tidligere praksis i Øyer 
kommune har derimot vært at kommuneplanutvalget er Formannskapet supplert med 
leder i planutvalg, nå benevnt som «Plan- og miljøutvalg». 
 
Plan- og miljøutvalget er nedsatt for å behandle kommunale plansaker og er det politiske 
utvalget som innehar best kompetanse på dette fagområdet. Denne kompetansen har 
Formannskapet bruk for i sin behandling av overordna planverk som kommunal 
planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt kommunedelplaner. 
Ordfører mener derfor at Formannskapet skal suppleres med leder i plan- og miljøutvalg 
når kommunens overordna planer behandles og foreslår endring i «Reglementshefte for 
folkevalgte og folkevalgte organer 2019-2023 Øyer kommune». Det pågående arbeidet med 
kommunedelplan Øyer Sør understreker viktigheten av å gjøre dette organisatoriske grepet 
nå.     
 
Det går frem av saksframlegget til det reglementsheftet vi har nå at den endringen som ble 
gjort med kommuneplanutvalget har ført til noe endret myndighetsfordeling mellom 
formannskap og nytt plan- og miljøutvalg når det gjelder overordnet fysisk planlegging.  Det 
er tidligere annonsert en mere omfattende endring av det politiske reglementet og en 
eventuell endring i myndighetsfordelingen vil bli vurdert i det arbeidet.  
 
 
Ordførerens forslag til innstilling: 

https://www.oyer.kommune.no/for-folkevalgte.452663.no.html


Kommunestyret endrer reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 
2023 Øyer kommune Kapitel 16 Reglement for formannskapet 1.avsnitt, siste setning til 
«Formannskapet og leder for Plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalg». 
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