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REVIDERING AV REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019 - 2023  
 
 
Vedlegg: 
Reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K-sak 113/19: Saksutvalg for politisk organisering mm: Politisk reglementshefte. 
K-sak 75/20: Politisk delegeringsreglement – oppnevning av politisk arbeidsutvalg. 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med gjennomgang av delegeringsreglementet har det politiske arbeidsutvalget 
gjennomgått reglement for folkevalgte og folkevalgte organer, herav prinsipper for 
delegering og videredelegering. Delegeringsreglementet er sendt kommunestyret til høring 
og legges frem som egen sak. Prinsipper for delegering er en del av politisk reglementshefte 
og kommunestyret bes i denne saken om å vedta revidert reglement for folkevalgte og 
folkevalgte organer. 
 
Vurdering: 
I k-sak 75/0 den 22.10.20 vedtok kommunestyret å nedsette et politisk arbeidsutvalg som 
fikk i mandat å legge fram forslag til delegeringsreglement.  
 
For å sikre sammenheng mellom arbeidet med delegeringsreglementet og politisk 
reglementshefte har arbeidsutvalget også gått igjennom reglementshefte for å oppdatere 
det med endringer som har vært politisk vedtatt siden oktober 2019. Dette er ikke en del av 
mandatet gitt arbeidsgruppa av kommunestyret og arbeidsutvalget legger derfor saken 
frem til behandling i formannskapet i forkant. 
 
De viktigste endringene er som følger: 

• Redaksjonelle endringer som følge av innspill fra kontrollutvalgssekretariatet er 
innarbeidet. 

• Kommunestyret har vedtatt at leder for plan og miljøutvalg tiltrer formannskapet 
når formannskapet ivaretar funksjonen som kommuneplanutvalg. Reglementet er 
oppdatert i henhold til dette. 

• Kommunestyret har vedtatt at dispensasjoner skal ligge til plan – og miljøutvalg og 
ikke til formannskapet. Reglementet er oppdatert i henhold til dette. 

• Det er tatt inn presiseringer knyttet til hva som er gyldig forfall til politiske møter. 
• Reglement for politiråd er endret iht etablering av felles politiråd for Lillehammer, 

Øyer og Gausdal kommune. 
• Enkelte språklige justeringer og endringer. 
• Utdatert informasjon er fjernet. 

 



 
Arbeidsutvalgets forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar reglementshefte for folkevalgte og folkevalgte organer. 
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