
Lov*) 1 ) 2 ) om endringer i bygningsloven av 18
juni 1965.

13. juni
Nr. 29

I,

§ 10.
Bygningsrådets sammensetning.

§ 11 første ledd.

§ 18 nr. 3 tredje ledd.

§ 18 nr. 3 femte ledd.

tid., forh. i Ot. s. 521 i Lt. s. 102.

1969

Følgende bestemmelser i bygningsloven av 18. juni 1965 skal
lyde:

1. Bygningsrådet skal ha 5 medlemmer med varamenn som velges
av kommunestyret.

Ved vedtekt kan det fastsettes et annet medlemstall enn nevnt i
første ledd. Medlemstallet kan ikke settes lavere enn 3.

2. Kommunestyret velger formannen og varaformannen blant
bygningsrådets medlemmer.

Medlemmer med varamenn velges for kommunevalgperioden.
Valget foregår som forholdsvalg når noe medlem av kommunestyret
krever det. I så fall skal bestemmelsen i § 7 annet ledd i lov nr. 1 av
12 november 1954 om styret i herreds- og bykommune gjelde til
svarende.

Kommunens representanter med varamenn velges for kommune
valgperioden av kommunestyrene. Valg foregår som forholdsvalg når
noe medlem av vedkommende kommunestyre krever det. I så fall skal
bestemmelsen i § 7 annet ledd i lov nr. 1 av 12. november 1954 om
styret i herreds- og bykommunene gjelde tilsvarende. Departementet
oppnevner formannen for kommunevalgperioden. Rådet velger vara
formann blant sine medlemmer. Ved valget gjelder § 8 tredje ledd i
lov om styret i herreds- og bykommunene tilsvarende.

Rådet kan nedsette et arbeidsutvalg og gi det fullmakt til å gi
uttalelser i sitt sted og til å gi samtykke etter § 19. Valg av medlem
mer til utvalget foregår som forholdsvalg når noe medlem av rådet
krever det, jfr. tredje ledd. Fylkesmannen skal så langt råd er gi
rådet fagkyndig sekretærhjelp (jfr. § 15 tredje ledd) om ikke de
partementet bestemmer noe annet. Rådet tilsetter den hjelp som ellers
finnes nødvendig.

*) Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.
1 ) Kunngj. 23. juli i Lovtid. 1 nr. 18. Se s. 565.
2 ) St. vedtak 5. juni 1969. Se Ot.prp. nr. 37. Innst. O. nr. 78. St.
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§ 20 nr. 3 førse ledd.13. juni
Nr. 29

§ 26 nr. 1 bokstav e.

§ 72 siste ledd.

n.
Denne lov trer i kraft straks.

13. juni
Nr. 30

I.

§ 3 punkt e):

1969

Kommunestyret eller formannskapet skal ha ansvaret for og led
elsen av generalplanarbeidet i kommunen. Kommunestyret kan velge et
utvalg på minst 3 av dets medlemmer til å forestå utarbeiding av
generalplan. Valget foregår som forholdsvalg når noe medlem av kom
munestyret krever det. I så fall skal bestemmelsen i § 7 annet ledd i
lov nr. 1 av 19. november 1954 om styret i herreds- og bykommunene
gjelde tilsvarende. Kommunestyret kan pålegge bygningsrådet å
hjelpe til med planleggingsarbeidet eller engasjere annen sakkyndig
hjelp.

e. strøk hvor det bare kan føres opp branntrygge bygninger,

Hvor bygningsrådet finner at særlige grunner föreligger, kan det
for branntrygg bygning gi dispensasjon fra bestemmelsen i første ledd.
Rådet kan likevel ikke tillate mer enn 4 etasjer. Det kan sette vilkår
for dispensasjonen.

Det skal foretas nytt valg av samtlige medlemmer i bygningsråd,
reguleringsråd, regionplanråd (herunder arbeidsutvalg) og general -
planutvalg fra 1. januar 1972. Inntil nyvalg har funnet sted, fungerer
de medlemmer som tjenestegjør ved utgangen av 1971.

Lov*) 1 ) 2 ) om endring i lov om Distriktenes ut
byggingsfond av 18. juni 196 5.

I lov om Distriktenes utbyggingsfond av 18. juni 1965 skal følg
ende bestemmelser lyde:

e) tilskott til lokaliseringsrettleiing, dekning av flytteutgifter, spesi
ell opplæring av arbeidskraft og dekning av oppstartingskost
nader,
§ 3 nytt annet ledd:
Utgifter til tilskott etter punktene d) og e) og til administrasjon

etter punkt f) i første ledd kan dekkes av staten når det regnes med
at fondets virksomliet ellers kan gi miderskott i regnskapet.

*) Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.
1 ) Kunngj. 23. juli i Lovtid. 1 nr. 18. Se s. 565.
2 ) St. vedtak 5. juni 1969. Se. Ot.prp. nr. 57. Innst. O. nr. 79. St.

tid., forh. i Ot. s. 521 i LÆ. s. 102.
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