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§ 1 – Valg og sammensetning 
 

Samferdselsutvalget er oppnevnt som arbeidsutvalg av formannskapet, og skal ha 3 

faste medlemmer og 2 varamedlemmer.  

Oppnevningen følger den kommunale valgperiode, dersom ikke utvalget blir 

oppløst av formannskapet. Formannskapet velger leder. 

Hvis medlemmer av Samferdselsutvalget trer endelig ut eller får varig forfall, velges 

nytt medlem selv om det er valgt varamedlem.  

Trer lederen av Samferdselsutvalget endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

 

§ 2 – Arbeidsområde 
 

Samferdselsutvalget skal jobbe med oppgaver relatert til ferdsel både ift sjø, vei og 

lufttransport, samt andre oppgaver som hører naturlig dertil. 

Samferdselsutvalget vil være høringsinstans ift regionale og sentrale myndigheter. I 

tillegg skal de på eget initiativ ta opp saker som er av viktighet for kommunen. 

Samferdselsutvalget er delegert myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. Saker av prinsipiell betydning skal behandles i 

formannskapet. Arbeidsutvalget kan her gi uttalelse.  

 

§ 3 – Samferdselsutvalgets møter 
 

a. Samferdselsutvalget skal ha møte når leder finner det påkrevet eller når minst 

2 medlemmer krever dette. 

b. Samferdselsutvalget innkalles normalt med 8 dagers skriftlig varsel. 

Saksdokumentene sendes til medlemmer samt til alle andre med 

møterett. 

c. Samferdselsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene 

er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 

lederens stemme avgjørende. 

d. Leder kan ved behov innkalle vararepresentanter selv om utvalget er fulltallig. 

Varamedlemmer får da talerett, men ikke stemmerett. 

e. Det skal føres møtebok. Møteboken gjøres tilgjengelig når protokollen er godkjent, 

og sendes formannskapet som referatsak.  

Samferdselsutvalget utpeker i møtet 2 representanter til å godkjenne møteboka. 

f. 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 Samferdselsutvalget skal ligge til rådmannen eller den 

rådmannen 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 forskrift 

gitt i medhold av lov. 


