REGLEMENT FOR KOMMUNEPLANKOMITEEN
Vedtatt av Sandnes bystyre 23. mars 2004 i medhold av kommuneloven § 10 nr 5.
§ 1. Valg og sammensetning.
Kommuneplankomiteen består av 14 medlemmer som velges av og blant bystyrets
medlemmer. Komiteen bør sammensettes slik at alle de innvalgte partier er representert i
komiteen.
Bystyret velger leder og nestleder. Dersom lederen trer endelig ut av vervet, velger bystyret
ny leder, selv om det er valgt nestleder. Dersom nestlederen trer endelig ut av vervet,
velger bystyret ny nestleder.
Valget gjelder for den kommunale valgperioden. Dersom et medlem faller fra eller løses fra
vervet, velger bystyret nytt medlem, selv om det er valgt varamedlemmer.
§ 2. Saksbehandling.
For saksbehandlingen i kommuneplankomiteen gjelder bestemmelsene i kap. 6 i
kommuneloven, kap. VI i plan- og bygningsloven med de til enhver tid gjeldende
rikspolitiske retningslinjer samt reglement for bystyret.
§ 3. Arbeidsområde.
Kommuneplankomiteen skal forberede bystyrets behandling av en samordnet plan for den
kommunale virksomhet ihht. kommuneloven § 5 og etter de bestemmelser som er nedfelt i
plan og bygningsloven kap. VI kommuneplanlegging, avgrenset til den langsiktige del.
Kommuneplankomiteen plikter minst en gang i løpet av hver valgperiode å fremme en sak
for bystyrets behandling hvor bystyret vurderer kommuneplanen samlet, herunder om det er
nødvendig å foreta endringer i den.
Kommuneplankomiteen plikter også å følge opp utredningsvedtak som bystyret har gjort i
forbindelse med den samordnede plan for kommunens virksomhet. Komiteen skal videre
påse at utredningsoppgaver som hører inn under ett utvalgs arbeidsområde, blir tatt opp til
behandling i utvalget.
Konsekvensutredninger, øvrige utredninger og høringer som ut fra utvalg for
byutvikling sitt arbeidsområdet naturlig hører under dem skal behandles av
kommuneplankomiteen, dog slik at høringssaker skal gå videre til bystyret for
endelig behandling. Unntak fra dette er hvor oppgaven i utgangspunktet er lagt til
formannskapet i stedet for utvalg for byutvikling.
§ 4. Avgjørelsesmyndighet.
Kommuneplankomiteen har innen sitt arbeidsområde myndighet til å:
avgjøre bruk av bevilgede midler til komiteens plan- og utredningsoppgaver
tilrettelegge komiteens arbeidsformer, herunder kontakt med bydelsutvalgene,
utvalgene og interesseorganisasjoner
tilrettelegge hørings- og uttalelsesprosesser
sette i gang forberedende plan- og utredningsoppgaver
utpeke folkevalgte representanter til deltakelse i regionale og/eller
interkommunale plan- og utredningsoppgaver
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§ 5. Saker hvor komiteen avgir innstilling.
Kommuneplankomiteen avgir innen sitt arbeidsområde innstilling i følgende saker:
forslag til mandat, organisering og fremdriftsplan for revisjon av godkjent
kommuneplan og andre plan- og utredningsoppgaver av grunnleggende karakter.
utkast til kommuneplan og andre grunnleggende plan- og utredningsoppgaver for
godkjenning til høringsutleggelse.
forslag til kommuneplan og andre, grunnleggende plan- og utredningsoppgaver som
går til sluttbehandling.
regionale eller interkommunale plan- og utredningssaker av langsiktig, strategisk
betydning.
nye og/eller endringer i statlige rammebetingelser eller bestemmelser for
samordnet planlegging av kommunens virksomhet.
§ 6. Sekretariatet.
Rådmannen skal sørge for at alle saker som legges frem for komiteen til behandling er
forsvarlig utredet og inneholder forslag til vedtak. I saker som kun legges frem for
drøfting, skal rådmannen sørge for at det foreligger et forsvarlig utarbeidet
problemstillingsnotat som legger grunnlaget for drøfting. I de tilfeller der det også er
behov for å gi en presentasjon, skal dette fremgå av innkallingen. Rådmannen skal sørge for
sekretariatsfunksjonen for komiteen.
§ 7. Andre enn komiteens medlemmer som kan delta i møtene.
Rådmannen og eller den han utpeker har møteplikt og talerett i komiteens møter. I
forbindelse med behandlingen av større utredninger kan komiteen eller rådmannen også
be ansvarlig planeier om å møte.
§ 8. Rapportering til overordnet organ.
Utskrift av møtebok oversendes fortløpende til bystyret, formannskapet og utvalg for
byutvikling. Når komiteen kun har avholdt drøftingsmøte skrives en kortfattet møtebok
med oppsummering av hovedmomentene fra drøftingen.
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