
REGLEMENT FOR OMRÅDEUTVALG 
 

Vedtatt i kommunestyret den 15.12.99 sak 71/99 
 
 
§ 1 Inndeling av utvalgsområder. 
Alstahaug kommune skal være inndelt i følgende områdeutvalg: 
1. Sandnessjøen sentrum,inkl. Sandnes Øvre, Åsen og Segelbergan 1. 
2. Sandnes,inkl. Sivaområdet, Horvnes, Matstia og Botn 
3. Ura, inkl. Segelbergan 2 og Novika 
4. Kleiva 
5. Søvik / Hamnes 
6. Austbø / Blomsøy / Hestøysund  
7. Tjøtta / Offersøy 
8. Mindland  
9. Tro 
10. Bærøyvågen 
 
§ 2 Antallet medlemmer 
Hvert områdeutvalg består av 5 medlemmer med like mange varamedlemmer. 
 
§ 3 Formål 
Det enkelte områdeutvalg skal i sterkest mulig grad avspeile lokalområdets 
befolkningssammensetning, og skal være et partipolitisk uavhengig styringsorgan for 
lokalområdet. 
 
§ 4 Stemmerett ved valg 
Stemmeberettiget er enhver som er manntallsført i kretsen og fylt 18 år, eller fyller 18 år i 
valgåret. 
 
§ 5 Valg av områdeutvalg. 
Det enkelte lokalområdet velger selv sine 5 medlemmer og varamedlemmer til 
områdeutvalget. 
- områdeutvalgene velges på grendemøter / allmannamøte. 
- avtroppende områdeutvalg administrerer og forestår valg av nytt områdeutvalg. 
- Alstahaug kommune (sentraladministrasjonen) annonserer nyvalg av områdeutvalgene 
gjennom avis og oppslag minst en uke før valget avholdes. 
- forslag til kandidater kan gjøres skriftlig før møtet eller fremmes direkte i valgmøtet. 
Representantene må være forespurt og ha sagt seg villig til å stille som kandidat. 
- kommunestyret foretar den endelige oppnevning av områdeutvalgets medlemmer. 
- Blant områdeutvalgenes ledere velges et arbeidsutvalg på 3 medlemmer, som kan 
representere områdeutvalgene i saker av felles karakter. Områdeutvalgene velger selv 
arbeidsutvalget. 
 
§ 6 Konstituering 
Områdeutvalget konstituerer seg selv ved valg av leder og nestleder. Utvalget kan enten velge 
ett av medlemmene til å ivareta sekretærfunksjonen, eller engasjere egen sekretær. 
 
§ 7 Valgperiode. 
Valgperioden for områdeutvalget følger kommune- valgperioden. 



 
§ 8 Arbeidsområde / myndighet.  
Områdeutvalget skal i politiske saker som berører bygda / området ha rett til å uttale seg før 
politiske vedtak treffes.  
Saksliste med møteinnkalling til kommunestyre, formannskap, fast utvalg for plansaker, 
næringsstyre og driftsstyre sendes samtlige medlemmer av områdeutvalgene minst 8 dager før 
møtedato. 
Uttalelser til relevante saker innsendes før møtet i de respektive kommunale organer. 
Representanter fra områdeutvalgene kan også får foretrede i nevnte kommunale 
beslutningsorganer. 
 
§ 9 Rett til å ta opp saker. 
Områdeutvalget kan ta opp saker på selvstendig grunnlag. Sakene fremmes gjennom det 
administrative apparat for saksbehandling og avgjørelse administrativt eller politisk. 
Områdeutvalget har krav på veiledning og saksbehandling i henhold til forvaltningslovens 
bestemmelser. Områdeutvalget har ingen partsrettigheter etter samme lov. 
 
§ 10 Kontaktledd. 
Områdeutvalget skal også fungere som kontaktledd mellom lokalområdet og kommunen med 
gjensidig utveksling av informasjon. 
Som et minimum innkalles ledere for områdeutvalgene to ganger i året til 
gjensidig informasjon med kommunens administrasjon. 
 
§ 11 Andre arbeidsområder. 
Kommunen og områdeutvalgene kan avtale andre arbeidsområder når dette er formålstjenlig 
og ønskelig. 
 
§ 12 Budsjett. 
Områdeutvalget får tildelt budsjett til drift av utvalgets administrative virksomhet. 
Investeringer og andre økonomiske bevilgninger til gjennomføring av tiltak innenfor 
områdeutvalgets interesseområde skal følge de normale kommunale budsjetter. 
 
§ 13 Kommunestyret som overordnet organ. 
Kommunestyret gir forøvrig anvisning på områdeutvalgets myndighet og struktur. 
 


