
 

REGLEMENT FOR KOMMUNIKASJONSUTVALGET 
I ALSTAHAUG KOMMUNE 

Vedtatt i Alstahaug kommunestyre den 23.11.2011 
 
 

§ 1 – VALG OG SAMMENSETNING 
 
Kommunikasjonsutvalget skal ha inntil 5 faste medlemmer m/varamedlemmer. Minst 50% 
av medlemmene skal være representert i kommunestyret. 
Medlemmene velges av kommunestyret og valget følger den kommunale valgperiode. 
Kommunestyret velger leder og nestleder, jfr. Kommuneloven § 10 punkt 3. 
Hvis medlemmer av kommunikasjonsutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges 
nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. Er medlemmene valgt etter reglene om 
forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende, jfr. 
Kommunelovens § 16 punkt 3. 
Trer lederen av kommunikasjonsutvalget endelig ut av organet, skal det velges ny leder, jf. 
Kommunelovens § 16, 4.ledd. 
 
§ 2 – ARBEIDSOMRÅDE 
 
Kommunikasjonsutvalget skal jobbe med oppgaver relatert til ferdsel både ift sjø, vei og 
lufttransport, samt andre oppgaver som hører naturlig dertil. 
Kommunikasjonsutvalget vil være høringsinstans ift regionale og sentrale myndigheter. I 
tillegg skal de på eget initiativ ta opp saker som er av viktighet for kommunen. 
 
Kommunikasjonsutvalget skal så langt det er mulig søke å få samordnet høringsuttalelser 
med nabokommunene, for eksempel gjennom Helgeland Regionråd. 
 
§ 3 - KOMMUNIKASJONSUTVALGETS MØTER 
 
a) Kommunikasjonsutvalget skal ha møte når leder finner det påkrevet eller når minst 3 
medlemmer krever dette. 
b) Kommunikasjonsutvalget innkalles normalt med 8 dagers skriftlig varsel. 
Saksdokumentene sendes til medlemmer samt til alle andre med møterett. 
c) Kommunikasjonsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 
tilstede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 
d) Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboka sendes til medlemmer, ordfører samt andre 
som har møterett. 
Kommunikasjonsutvalget utpeker i møtet 2 representanter til å undertegne møteboka. 
e) Møtene holdes for åpne dører, men lukkes ved behandling av saker unntatt fra 
offentlighet. Medlemmer/varamedlemmer har taushetsplikt, jfr. Lov om personvern. 
 
§ 4 – SEKRETARIATETS OPPGAVER 
 
Saksbehandling for Kommunikasjonsutvalget skal ligge til Næringssjefen eller den 
Adm.sjefen utpeker. Øvrig sekretærtjeneste som arbeid med sakslister, innkalling og 
utsendinger tilligger det apparat som kommunen til enhver tid har tillagt denne type 
oppgaver. 
 



 

 
§ 5 
DETTE REGLEMENT GJELDER BARE I DEN UTSTREKNING DET IKKE ER I STRID 
MED LOV, ELLER FORSKRIFTER GITT I MEDHOLD AV LOV. 
 
 
  
 
 
 
 


