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REGLEMENT FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA KOMMUNE 
VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I DØNNA 18.06. 2019 

 
 
§ 1 FORMÅL 
 Lokalutvalgsområdene skal ivareta nærhetsprinsippet om kortest mulig avstand 

mellom befolkning og de besluttende organer, ved at tiltak og vedtak ivaretas i 
lokalmiljø der dette er rasjonelt og hensiktsmessig. 

 
 
§ 2 INNDELING I UTVALGSOMRÅDER 
 I Dønna skal det være 8 lokalutvalgsområder som dekker hele kommunen: 

1. Nord-Dønna 
2. Stavseng 
3. Solfjellsjøen m/omegn 
4. Skaga 
5. Sør-Dønna 
6. Vandve 
7. Løkta 
8. Glein 

 
 
§ 3 ANTALL MEDLEMMER 
 Hvert lokalutvalg anbefales minimum å bestå av 3 medlemmer, med like mange 

varamedlemmer.  Minimum skal allmøtet velge en leder (se § 5).  Uten en valgt leder 
faller statusen som lokalutvalg bort, og kommunestyret må bestemme den endrede 
inndelingen av lokalutvalg1. 

 
 Kommunestyret velger en kontaktperson for hvert av lokalutvalgene.  

Representanten skal være kommunestyremedlem, og ikke ha bosted i det 
lokalutvalget den velges inn for. 

 
 
§ 4 STEMMERETT VED VALG AV LOKALUTVALG 
 Stemmeberettiget er alle over 16 år, og som er bosatt i utvalgsområdet. 
 
 
§ 5 VALG AV LOKALUTVALG 
 Det enkelte utvalgsområde velger selv sitt lokalutvalg i allmøte. 
 

Før allmøtet skal de stemmeberettigede, med en frist på 14 dager før allmøtet, ha 
anledning til å sette frem forslag på kandidater til lokalutvalget.  De innkomne forslag 
kunngjøres i forbindelse med innkallingen til allmøtet.  Forslag på kandidater kan 
også settes frem i allmøtet. 
 

                                                 
1
 Jfr. §§ 2 og 12. 



REGLEMENT FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA KOMMUNE 
Side 2 av 3 

 

Valg av lokalutvalg skal varsles gjennom kommunens nettside og aktivitetskalender – 
minst 1 uke før valget avholdes.  Valg av nytt lokalutvalg skal være avsluttet innen 
utgangen av juni det enkelte år. 
 
Leder og nestleder (eventuelt kun leder, jfr. § 3) velges av allmøtet.  Lokalutvalget 
konstituerer deretter seg selv. 

 
 
§ 6 VALGPERIODE 

Valgperiode for lokalutvalgene er to år.  Leder er på valg hvert år. 
 
Hvert år velges nye medlemmer med funksjonstid på to år2.  Varamedlemmer velges 
samlet for to år hvert annet år.  Hvis varamedlem velges som medlem, velges nytt 
varamedlem. 
 
Det valgte lokalutvalget plikter å innkalle til allmøte for valg av nytt lokalutvalg3, jfr. § 
5. 

 
 
§ 7 ARBEIDSOMRÅDE/MYNDIGHET/UTTALERETT 

Lokalutvalget skal, i saker som berører utvalgsområdet/bygda – og som skal 
behandles og avgjøres politisk i kommunen, ha rett til å uttale seg før vedtak treffes. 

 
 
§ 8 RETT TIL Å TA OPP SAKER 

Lokalutvalget skal kunne ta opp saker når det mener at kretsen vil bli berørt eller som 
kretsen ønsker politisk behandling av. 

 
 
§ 9 KONTAKTLEDD 

Lokalutvalget skal fungere som kontaktledd mellom kretsen og kommunen, med 
gjensidig utveksling av informasjon. 
 
Saksliste, med møteinnkalling til kommunestyre og formannskap sendes til 
lokalutvalgene samtidig med utvalgsrepresentantene.  Saksutredningene til de 
nevnte politiske møtene sendes til leder i lokalutvalgene. 
 
Lokalutvalgene oppfordres til å distribuere/henge opp sakslisten på sentrale steder i 
sitt område. 
 
I kommunens administrasjon skal det være en ansatt som har primæransvaret for 
dialogen med lokalutvalgene. 

 
  

                                                 
2
 Bestemmelsen forstås slik at det velges styremedlem/styremedlemmer hvert år – men ikke alle samme år. 

Dette for å sikre kontinuitet i styret. 
3
 Med andre ord – det skal avholdes minimum ett allmøte (valgmøtet) hvert år. 
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§ 10 ANDRE ARBEIDSOMRÅDER 
Kommunen og lokalutvalgene kan avtale andre arbeidsområder når dette er 
formålstjenlig og/eller ønskelig. 

 
 
§ 11 LOKALUTVALGETS ØKONOMI 

Kommunestyret budsjetterer årlig med inntil 1 500,- til det enkelte lokalutvalg til 
dekning av utvalgets utgifter.  Tilskuddet utbetales mot søknad. 

 
 
§ 12 KOMMUNESTYRET ER OVERORDNET ORGAN 

Kommunestyret gir anvisning på lokalutvalgets myndighet og struktur. 
 
 
§ 13 ENDRING AV VEDTEKTENE OG VIRKNINGSTIDSPUNKT 

Endring av vedtektene kan bare foretas av kommunestyret. 
 
Lokalutvalgene skal høres før endringene finner sted. 
 
Vedtektene gis virkning fra 01.10. 2019. 

 


