
 

 
 
Rammevedtekter for lokalutvalgene i Senja kommune 
 

Nærdemokratiordningen skal bidra til å ivareta og styrke lokaldemokratiet i den 

nye kommunen. Utvalgene skal – enkeltvis og samlet – jobbe for 

samfunnsutvikling i hele Senja kommune. Ordningen skal fremme en tettere 

dialog mellom innbyggerne og den politiske og administrative ledelsen i 

kommunen. Ordningen skal bidra til økt samfunnsengasjement i hele 

kommunen.    

Det legges til grunn en organisasjonsstruktur med lokalutvalg i hele Senja 

kommune. Arbeidsmåten i utvalgene skal basere seg på medvirkning, 

informasjonsutveksling, høring og dialog.    

Lokalutvalgene skal ta vare på interessene til innbyggerne i saker som er viktig 

for lokalmiljøet. Særlig i saker som omfatter bosetning, samferdsel og 

næringsutvikling. Utvalgene skal være bindeledd mellom den kommunale 

forvaltningen og innbyggerne. De skal også ta initiativ til egne saker.  

RAMMEVEDTEKTER FOR LOKALUTVALG 

 

§ 1 Forankring 

Lokalutvalg i Senja kommune opprettes med hjemmel i kommunelovens §12. 

 

§ 2 Myndighet og rolle 

Lokalutvalget er et initierende og rådgivende organ for administrasjon og øvrige 

politiske organer i Senja kommune, slik at endelige beslutninger kan fattes på et 

best mulig grunnlag. Lokalutvalget er ikke eget forvaltningsorgan og kan derfor 

ikke delegeres beslutningsmyndighet. For øvrig kan kommunestyret tillegge 

lokalutvalget oppgaver eller myndighet etter nærmere vurdering. 

 

§ 3 Arbeidsområder 

Lokalutvalgets viktigste arbeidsområder er:        

- Være høringsinstans i plansaker og andre saker som gjelder utvalgets 

geografiske område eller arbeidsfelt.   



- Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske 

organer.   

- Være kontaktledd mellom den kommunale forvaltning og lokalmiljøet.   

- Utarbeide strategier og fremme forslag til utvikling av lokalmiljøet på områder 

som: Bosetting, oppvekstmiljø, helse, omsorg, arealdisponering, 

kommunikasjon, service, sysselsetting, næringsutvikling, stedsutvikling, 

omdømmebygging - og på øvrige områder av interesse for lokalbefolkningen.  

                                                                                  

§ 4 Sammensetning, valg og valgordning 

Det enkelte lokalutvalg består av 5-7 representanter med minst 3 

varamedlemmer. Valgbar er alle stemmeberettigede personer med 

bostedsadresse innenfor gjeldende kommunedel og som har bekreftet at de stiller 

til valg.   

Styrets medlemmer skal velges med en bred sammensatt representasjon fra 

innbyggerne i utvalgets geografiske område. Det bør også sikres at det er 

aldersmessig spredning, samt god kjønnsbalanse ved valg av styrets 

medlemmer. En av styrets medlemmer skal være ungdomsrepresentant, med 

nedre aldersgrense 14 år.  

Kommunestyret oppretter lokalutvalgene i tråd med kommuneloven § 12. 

Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og 

nestleder. Dette etter forslag fra hvert lokalutvalg som har foreslått styrets 

medlemmer på et første konstituerende møte hvor alle innbyggere er invitert til 

møtet. Medlemmene i styret velges for en periode på 2 år.  

 

§ 5 konstituering – representasjon  

Lokalutvalget kan gi andre instanser møte- og talerett. Lokalutvalget innkalles 

når leder eller minst 3 av medlemmene krever det. Utvalget er beslutningsdyktig 

når minimum 3 av utvalgets medlemmer er tilstede.  

§ 6 Administrasjon  

- Sekretær for utvalgene skal ivareta administrative oppgaver tilknyttet 

lokalutvalget. 

- Sekretær for utvalgene er ansvarlig å saksforberedelse, innkalle og tilrettelegge 

for møter, iverksette og oppfølging av utvalgets arbeid. Dette i nært samarbeid 

med leder av det respektive lokalutvalget.  

- Sekretær skal være utvalgenes kontaktpunkt inn i kommunen.   

- Sekretær skal sende ut og motta informasjon fra både kommune og utvalg, 

samt formidle informasjon til riktig instans og/ eller vedkommende.   

- Sekretær skal være saksforberedende ift. referatsakene    



- Sekretær skal bistå utvalgene i saker som skal behandles politisk. 

 

Rådmannen stiller sekretærressurs til disposisjon og har arbeidsgiveransvaret for 

disse. Det skal årlig avholdes kontaktmøter med ordfører, rådmann og 

kommunalsjefer. 

 

§7 Godtgjørelse 

Valgte medlemmer av lokalutvalgene ytes møtegodtgjørelse i h.h.t. 

godtgjøringsreglementer og får dekket sine utgifter etter kommunalt regulativ. 

§ 8 Rapportering, taletid 

Lokalutvalgene utarbeider årsmeldinger som legges frem for kommunestyret til 

orientering  

Det enkelte utvalg kan få taletid i politiske utvalgsmøter der saker som er 

aktuelle for utvalget behandles. Innspill og kommentarer fra lokalutvalget gis da 

i starten av møtet. Ønske om slik taletid meldes minst fire dager før det aktuelle 

møtet til lederen av det politiske utvalget.  

Det er også anledning å få taletid i kommunestyret ved oppstart av møte. Ønske 

om å delta meldes til ordfører minst fire dager før møtet.  

Lokalutvalgene inviteres til kommunestyret en gang i året for å presentere sine 

aktiviteter.  

§ 9 Endring av vedtekter 
Disse vedtekter gjelder fra Fellesnemndas vedtaksdato. Endringer kan kun 

gjøres av kommunestyret i eget vedtak. 

  

 


