
REGLEMENT FOR PLAN OG BYGGEKOMITÉ 

 I ALSTAHAUG KOMMUNE 
  

Vedtatt i Alstahaug kommunestyre den 22.06.2005 

  

§ 1 – VALG OG SAMMENSETNING 

  

Plan og byggekomité  skal ha 5 faste medlemmer m/varanmedlemmer + en representant for 

brukergruppen/tiltakshaver.  Brukerrepresentanten har møte- og talerett men ikke stemmerett 

Minst 50% av medlemmene skal være representert i kommunestyret. 

Plan og byggekomité  velges av kommunestyret og valget følger den kommunale valgperiode. 

  

Kommunestyret velger leder og nestleder, jfr. Kommuneloven § 10 punkt 3. 

  

Hvis medlemmer av plan og byggekomité  trer endelig ut eller får varig forfall, velges nytt 

medlem selv om det er valgt varamedlem.  Er plan og byggekomité valgt etter reglene om 

forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende, jfr. 

Kommunelovens § 16 punkt 3. 

  

Trer lederen av fast utvalg for plan og byggekomité endelig ut av organet, skal det velges ny 

leder, jf. Kommunelovens § 16, 4.ledd. 

  

§ 2 – ARBEIDSOMRÅDE 

  

  

Planlegging og gjennomføring av kommunale byggeprosjekter hvor ikke annet er særlig 

bestemt av kommunestyret. 

Lede større vedlikeholdsprosjekter og ombygginger som finansieres over kommunens 

investeringsbudsjett. 

Plan og byggekomité skal lede og ha ansvar for ENØK-prosjekter til kommunale 

eiendommer. Formannskapet kobler inn plan og byggekomiteen fra planleggingsstart.(dvs fra 

og med forprosjekt) 

  

  

§ 3 – OPPGAVER OG MYNDIGHET 

  

A.     AVGJØRELSESMYNDIGHET 

  

Plan og byggekomité  treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er 

fastsatt i lov, gitt i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret herunder: 

-     inngå avtale om planlegging, prosjektering, prosjekt- og byggeledelse. 

- framlegge byggeprogram, forprosjekt og byggebudsjett for slutbehandling i  

kommunestyret. 

-     Innhente og behandle anbud/tilbud i realisering av byggeprosjekt. 

  

- andre saker som kommunestyret måtte delegere til plan og byggekomité. 

  

  

 

  



§ 4 – ØVRIGE OPPGAVER 

  

Plan og byggekomité  er ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering 

innen sitt arbeids- og ansvarsområde.  Plan og byggekomité er kommunens samarbeidsorgan 

med andre offentlige og private organ samt enkeltpersoner som har ansvar for de samme eller 

tilgrensede arbeidsoppgaver.  

Plan og byggekomité skal føre kontroll med at vedtak innenfor eget arbeids- og 

ansvarsområde blir gjennomført. 

  

§ 5 – PLAN OG BYGGEKOMITÉ MØTER 

  

a) Plan og byggekomité skal ha møte når leder finner det påkrevet eller når minst 3 

medlemmer krever dette. 

  

b) Plan og byggekomité  innkalles normalt med 8 dagers skriftlig varsel.  

Saksdokumentene sendes til medlemmer samt til alle andre med møterett. 

  

c) Plan og byggekomité er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 

tilstede.  Avgjørelser treffes med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens 

stemme avgjørende. 

  

d) Det skal føres møtebok.  Utskrift av møteboka sendes til medlemmer, ordfører samt 

andre som har møterett. 

Plan og byggekomité utpeker i møtet 2 representanter til å undertegne møteboka. 

  

e) Møtene holdes for åpne dører, men lukkes ved behandling av saker unntatt fra 

offentlighet.  Medlemmer/varamedlemmer har taushetsplikt, jfr. Lov om personvern. 

  

§ 6 – SEKRETARIATETS OPPGAVER 

  

  

Sekretærtjeneste for plan og byggekomité  skal ligge til bygg og eiendomssektoren  som 

koordinerende organ.  Likeså sekretærtjeneste som arbeid med sakslister, innkalling og 

utsendinger. 

  

§ 7 

  

DETTE REGLEMENT GJELDER BARE I DEN UTSTREKNING DET IKKE ER I STRID 

MED LOV, ELLER FORSKRIFTER GITT I MEDHOLD AV LOV. 
 


