
Reglement for Kommunedelsutvalg

Vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.2019 sak 3/19, punkt 2 i. 

Utvalgene er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-7. Tjeldsund har 4 kommunedelsutvalg for 
kretsene Ramsund, Kongsvik, Skånland og Grov/Sandstrand 

Kommunedelsutvalget skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å 

utjevne sosiale helseforskjeller samt ivareta innbyggernes interesser i saker som er viktige for 

lokalmiljøet.  

1. Valg og sammensetning: 
1.1. Utvalgene oppnevnes av kommunestyret for valgperioden, og består av 5 faste medlemmer 

med 3 varamedlemmer.   

1.2. Leder og nestleder oppnevnes av kommunestyret. Oppnevning av representanter etter en 
prosess hvor lag, foreninger, enkeltpersoner og bedrifter gis mulighet til å fremme forslag på 
kandidater. Valgnemnda organiserer prosessen og innstiller til kommunestyret. 

2. Arbeids- og virkeområde 

2.1. Kommunedelsutvalgene er initierende og rådgivende organ for administrasjon og øvrige 

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

mulig grunnlag. Utvalgene skal være bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og 

innbyggerne. De skal også ta initiativ til egne saker. 

2.2. Kommunedelsutvalgets viktigste arbeidsområder er: 
 Uttalelse/medvirkning tidligst mulig i en utrednings-/arbeidsprosess for plansaker og 

andre saker som spesielt berører kommunedelsutvalgets område 
 Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer. 
 Være kontaktledd mellom den kommunale forvaltning og lokalmiljøet. 
 Foreslå/ 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. Nye driftstiltak, prosjekter og investeringer 
skal godkjennes og forankres i kommunens økonomiplaner og godkjennes av 
kommunestyret. 

2.3. Kommunedelsutvalgene skal aktivt involveres ved utarbeidingen av aktuelle planer, ikke bare 
som et høringsorgan i sluttfasen: 

 Kommunedelsutvalgenes foreløpige synspunkter skal innhentes og innarbeides i 
saksframlegget før rådmannen legger frem sak til videre politisk behandling. 

 Når rådmannen har ferdigstilt sak, skal kommunedelsutvalgene få saken til uttalelse 
før det treffes vedtak i kompetent organ 

2.4. Utvalgene kan på eget initiativ ta opp saker til behandling. 

2.5. Utvalgene drøfter ikke saker knyttet til enkeltpersoner (enkeltvedtak).   

3. Myndighet 
3.1.1. Kommunedelsutvalgene innstiller til overordnet politisk organ i saker som er av stor 

betydning for lokalmiljøet, som kommunedelplaner, større områdereguleringsplaner.  



4. Sekretariat / generell saksbehandling 
4.1.1. Kommunelovens kapittel 11, og Reglement for saksbehandling i folkevalgte 

organer, vedtatt av kommunestyret, gjelder for utvalgets virksomhet. 

4.1.2. Utvalgenes uttalelser skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som fatter 
endelig vedtak i saken. 

4.1.3. Leder for utvalg hvor saker relevante for utvalget behandles har møte- og talerett i 
formannskap og kommunestyret i Tjeldsund. Ønsket om å delta meldes minst to dager 

før møte til ordfører eller formannskapssekretær.

4.1.4. Rådmannen stiller med relevant sekretærressurs for å ivareta øvrige administrative 
oppgaver tilknyttet kommunedelsutvalget.  

4.1.5. Rådmannen ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretærressursen og er koordinerende 

ledd for kommunedelsutvalgene.  

4.1.6. Kommunedelsutvalgene utarbeider årsmeldinger som legges fram for kommunestyret til 
orientering. 

5. Godtgjøring 
Utvalgenes medlemmer godtgjøres i henhold til Forskrift for godtgjøring og rettigheter for 
folkevalgte i Tjeldsund kommune  

6. Ikrafttreden 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret 31. oktober 2019, og trer i kraft 01.01.2020.  
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.  
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