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Delegeringsreglement for Frosta kommune - revidert
Ad-hoc utvalgets forslag til vedtak:



Endringer i delegeringsreglementet vedtas og gjøres gjeldende fra 01.10.2015.
Rådmannen innarbeider endringene i delegeringsreglementet.

Vedlegg
1 Forslag til endringer i delegeringsreglementet - Lov om planlegging og
byggesaksbehandling
Bakgrunn for saken:
Endring av den politiske organiseringa. Formannskapet skal være kommunens Planutvalg.
Delegeringsreglement vedtatt i kommunestyret 26.02.13, sak 16/13.
Saksopplysninger:
Det er behov for å endre delegeringsreglementet i forbindelse med at Formannskapet skal være
kommunens Planutvalg.
Kommunestyret har den formelle ledelsen av planarbeidet. Kommunestyret kan imidlertid
delegere myndigheten til å treffe avgjørelser i forbindelse med planprosessen, organisering og
det praktiske planleggingsarbeidet i samsvar med reglene i kommuneloven
Dette kan f.eks. gjelde fastsettelse av planprogram for reguleringsplaner med opplegg for
medvirkning, beslutning om konsekvensutredning, frister mv.
Vedtak om kommuneplan, herunder kommuneplanens samfunnsdel, handlingsdel og arealdel,
må alltid treffes av kommunestyret selv. Det samme gjelder i utgangspunktet reguleringsplan.
Imidlertid kan myndigheten til å vedta detaljregulering under visse forutsetninger delegeres når
planen er i tråd med rammer og retningslinjer i kommuneplan eller områderegulering, jf. § 12–
12. Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens arealdel kan ikke delegeres.

Kommunen har ansvaret for å organisere arbeidet med den kommunale planleggingen slik den
selv finner mest hensiktsmessig. Kommunen kan opprette de utvalg og treffe de tiltak
kommunen selv mener er nødvendig for å kunne gjennomføre planleggingen.

Vurdering:
Forslaget til delegering til Formannskapet/Planutvalget er nesten likelydene med
delegeringsreglementet før endringen 26.02.13 trådte i kraft. Dette fungerte godt før
kommunestyret ble kommunens planutvalg, så det må være riktig at denne delegeringen
videreføres.
Ad-hoc komiteen mener at kommunestyret bør ha avgjørelsesmyndighet når det gjelder
dispensasjonssøknader fra planverket i 100-meterbeltet. Det er derfor tatt inn et punkt om dette
når det gjelder delegeringer i hht. § 11-17 og kapittel 19.
Konklusjon:
Revidert delegeringsreglement vedtas og gjøres gjeldende fra 01.10.2015.

