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Reglement for lokalutvalgene i Gildeskål

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte reglement for lokalutvalgene i Gildeskål kommune vedtas.

Vedlegg
1

Forslag til nytt reglement for lokalutvalgene i
Gildeskål kommune

2

Reglement for lokalutvalgene i Gildeskål, vedtatt 1996

3

Storvikbukta utalelse regler

4

Innspill reglement Sandhornøya.

5

Innspill fra Arnøyene lokalutvalg

Bakgrunn for saken:
Lokalutvalgene har i fellesmøte 24.02.16 bedt om at det må utarbeides nytt reglement for
lokalutvalgene i Gildeskål. Lokalutvalgene fikk da mulighet for å komme med innspill, og
Gildeskål kommune har fått disse tilsendt fra varaordføreren.
Lokalutvalgene i Arnøyene, Sandhornøy og Storvikbukta har kommet med innspill, se
vedlegg.

Vurdering:
Vi har tatt hensyn til de fleste innspillene fra lokalutvalgene, og gjort reglementet enklere.
Det som er nytt er skrevet med rød skrift.
Når det gjelder publisering har vi fjernet «postkontor» og tatt med «bruk av sosiale medier
på internett og evt. egen hjemmeside».

Kommentarer til de enkelte punktene:

Pkt. 2: I og med at ikke alle vet hva «B-saker» er, er det byttet ut med «saker unntatt
offentlighet».

Pkt. 3: Vi har valgt å ta bort «valgalternativer», og har gitt kun ett alternativ til hvordan
valget skal foregå. Vi foreslår at lokalutvalgene skal bestå av 3-5 medlemmer, og at disse
velges for to år, men slik at ikke hele styret byttes ut samtidig. For enkelte av kretsene har
det vært en utfordring å få 5 personer til styret for lokalutvalget, og vi åpner her for at
lokalutvalget selv kan vurdere hvor mange personer som er nødvendig.
Noe av teksten fra dette punkt er flyttet til pkt. 4.

Pkt. 4: Valg av lokalutvalg foregår på årsmøte, ikke folkemøte. Vi har her tatt med hvilke
saker som skal behandles på årsmøtet, inkl. årsberetning og regnskap. Der er også ett nytt
punkt om at all dokumentasjonen fra årsmøtet skal sendes til Gildeskål kommune.
Valg av lokalutvalg skal skje hvert år innen februar måned, ikke januar.
I det forrige reglementet var det skrevet at de stemmeberettigede i kretsen kunne både
velges og hadde stemmerett. I tillegg skulle lokalutvalget kontrollere at disse personene sto i
manntallet. Lokalutvalgene har ikke oversikt over hvem som er stemmeberettiget i kretsen,
og har ikke manntallet tilgjengelig. Det er 5 valgkretser i Gildeskål, og 7 lokalutvalg, slik at
denne regelen må utgå.
Vi har åpnet for at eiere av fritidsboliger både kan velges og kunne avgi stemme ved valget.
Slike personer har ofte engasjement for lokalsamfunnet.
Alt. 2 og 3 er strøket.

Pkt. 5: I og med at de forskjellige valgalternativene er fjernet, er beskrivelsen om
foreningsmodellen i tredje avsnitt strøket.
Vi har tatt med at det i saker som angår lokalsamfunnene og som skal behandles politisk i
Gildeskål kommune, skal lokalutvalget være en høringsinstans.

Pkt. 6:Dette punktet er forenklet, slik at lokalutvalget kan innkalle til folkemøte ved behov,
eller i forbindelse med at det er spesielt viktige saker for lokalsamfunnet.

Nytt pkt. 7: Økonomi: Kommunestyret har i «Reglement for godtgjørelse kommunalt
folkevalgte i Gildeskål kommune», vedtatt godtgjørelsen til ledere av lokalutvalg samt en sum
som lokalutvalgene får til disposisjon.
Det har siden 2004 vært utbetalt tilsammen kr. 100.000 pr år i investeringstilskudd til
lokalutvalgene, fordelt slik: 40% fordeles likt på lokalutvalgene, mens de resterende 60%
fordeles etter antall innbyggere i de ulike kretsene.

Konklusjon:
Vedlagte forslag til nytt reglement for lokalutvalgene i Gildeskål kommune vedtas.

