REGLEMENT FOR LOKALUTVALG I RØDØY KOMMUNE
Fastsatt av kommunestyret i k.sak 056/2016 den 27.09.2016
§ 1 FORMÅL

Lokalutvalgene er ment å være bindeledd mellom de ulike kretsene i kommunen og kommunestyret
og administrasjon.
§ 2 ORGANISERING

Lokalutvalgene i Rødøy kommune er ikke kommunedelsutvalg etter kommuneloven § 12.
Kommunestyret bestemmer antall lokalutvalg i kommunen.
Lokalutvalgets kontaktpersoner er ordfører og rådmannen.
§ 3 REPRESENTASJON

Kommunestyret bestemmer antall medlemmer i hvert lokalutvalg.
§ 4 VALG

Lokalutvalgene velges samtidig med de ordinære kommunestyrevalg .
Funksjonsperioden er fire år og følger kommunestyreperioden.
Kommunestyret bestemmer måten valg i lokalutvalg skal avholdes på, samt kriterier for valget.
De som skal velges til lokalutvalg skal være forespurt.
§ 5 LOKALUTVALGETS OPPGAVER








Bindeledd mellom bygdas befolkning og den kommunale ledelse
Informasjonsoppgaver fra den kommunale og statlige forvaltning
Kretsens kulturkontakt
En hjelpende hånd for lokalbefolkningen
Ta opp til behandling saker som vedrører kretsen, og som utvalgene finner det
hensiktsmessig å behandle.
Bidra til nyetablering, trivsel og god offentlig tjenesteyting.

§ 6 MØTEINNKALLING

Leder innkaller til møter i lokalutvalgene så ofte det finnes påkrevd.
Leder plikter også å innkalle til møte etter henstilling fra 2 av lokalutvalgets medlemmer.
Møtene i lokalutvalgene er offentlige etter samme regler som kommunestyremøter.
Lokalutvalget kan bestemme at tilhørere kan få uttale seg i forbindelse med saksbehandling.
Møteinnkalling/saksliste kunngjøres ved oppslag før møtet.
Lokalutvalgene kan innby enkeltpersoner til å delta i møte med talerett enten for en bestemt sak eller
bestemte saker.
Ordfører og rådmann kan inviteres til utvalgets møter med tale- og forslagsrett.
Kretsens kommunestyremedlemmer anmodes om å møte på møtene i lokalutvalget.
§ 7 BESLUTNINGSDYKTIGHET OG PROTOKOLL

Lokalutvalgene er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av deltakende medlemmer i møte.
Kopi av møteprotokoll sendes sentraladministrasjonen for videre behandling og/eller arkivering.
Viktige vedtak i lokalutvalgene gjøres kjent for offentligheten i kretsen på den måte som det enkelte
lokalutvalg finner hensiktsmessig.
§ 8 MYNDIGHET

Lokalutvalgene har rådgivende rolle. De fungerer som høringsinstans og har ikke delegert
avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret, heller ikke innstillingsrett.
§ 9 ØKONOMI

Kommunen dekker kostnadene etter regning. Utlegg skal godkjennes av sentraladministrasjon på
forhånd.

