Reglement for lokalsamfunnsutvalg
Vedtatt av kommunestyret

28. januar 2020 – sak 20/3

Senere endret av kommunestyret

1. Lokalsamfunnsutvalg - valg og sammensetning
Lokalsamfunnsutvalgene er opprettet av kommunestyret med hjemmel i
kommuneloven § 5-7.
Utvalgene opprettes for 4 år.
Utvalgene skal ha 7 medlemmer, med 4 varamedlemmer i numerisk rekkefølge.
Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmene til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder. Medlemmene velges for 2 år av gangen, med
mulighet for gjenvalg.
For valg av medlemmer gjelder i utgangspunktet følgende prinsipper:




Minst 1 medlem skal representere lokale lag og foreninger
Minst 1 medlem skal representere lokalt næringsliv
Minst 2 faste medlemmer og 1 varamedlem skal være under 22 år på
valgtidspunktet

Medlemmene må være valgbare etter kommuneloven § 7-2, og bosatt i det
aktuelle lokalområdet.

2. Utvalgenes ansvar og myndighet
Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger
og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i og medansvar for saker som
angår lokalsamfunnet de er opprettet for.
Utvalgene skal ha særlig fokus på helhet og sammenheng i samfunnsutviklingen,
og skal bidra til å styrke lokale aktørers mulighet til å påvirke denne.
Utvalgene skal blant annet utvikle og styrke samarbeid og dialog med:
 Lokalt innbyggertorg
 Lokal nærmiljøsentral, der slik finnes
 Lokale velforeninger
 Lag og foreninger med lokal tilhørighet





Skoler og barnehager i området, herunder foreldreutvalg,
samarbeidsutvalg og elevråd
Andre offentlige og private institusjoner i lokalmiljøet
Andre folkevalgte organer

Utvalgene skal høres i saker som angår lokalområdet, og medvirke i
planprosesser som berører området.
Utvalgene har initiativrett, og kan selv ta opp saker som berører eget
lokalområde.

3. Økonomisk tilskudd til utvalgenes virksomhet
Hvert av utvalgene skal årlig bevilges et nærmere angitt beløp til sitt arbeid.
Utvalgene skal disponere midlene til lokale tiltak som fremmer aktivitet og
fellesskap på tvers av alder, kulturell bakgrunn og organisasjonstilhørighet,
herunder tilrettelegging av uteområder og møteplasser.
Midlene skal fortrinnsvis tildeles prosjekter der flere aktører samarbeider.
Midlene kan i utgangspunktet ikke tildeles aktiviteter som lag og foreninger får
støtte til gjennom andre kommunale tilskuddsordninger.

4. Saksbehandling
For saksbehandlingen i utvalgene gjelder kommuneloven kapittel 11,
forvaltningslovens kapitler IV - VI og reglement for saksbehandling i folkevalgte
organer, vedtatt av kommunestyret.
Kommunedirektør fasiliterer utvalgene, og sørger for sekretariatsbistand.
Utvalgene rapporterer til hovedutvalg for medborgerskap.

5. Ikrafttreden
Dette reglementet trer i kraft 28. januar 2020.
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.

