
1 
 

VEDTEKTER FOR NÆRMILJØUTVALGENE I FAUSKE KOMMUNE 

§ 1  HENSIKT 

Nærmiljøutvalgene i Sulitjelma og Valnesfjord er partiuavhengige, frivillige organisasjoner som 

ivaretar stedenes interesser og utvikling overfor Fauske kommune og andre.  

Disse vedtektene er vedtatt av kommunestyret for å standardisere utvalgenes virke. De erstatter 

tidligere vedtekter, jf kommunestyresak 39/1999. 

§ 2  SAMMENSETNING OG VALG 

Utvalgene består av 5 - 9 medlemmer. Leder, øvrige medlemmer, valgkomite og revisor velges 

normalt for 2 år, blant personer bosatt på stedet. Det bør velges ungdomsrepresentant og 

seniorrepresentant. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan fremme forslag til utvalgsmedlemmer.  

§ 3  ÅRSMØTE 

Årsmøte avholdes i mars. Utvalget innkaller til årsmøtet med minst tre ukers varsel. Saker må være 

utvalget i hende to uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter legges ut en uke før møtet. Personer 

som 16 år eller eldre og bosatt i stedene, er stemmeberettigede. Vedtak er gyldige når minst 

halvparten av de fremmøtte stemmer for. Fraværende personer kan ikke gi fullmakt til andre. Ved 

stemmelikhet har avtroppende leder dobbeltstemme i alle saker unntatt valg. Stemmelikhet i valg 

avgjøres med loddtrekning. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere referatet. 

3. Årsmelding. 

4. Regnskap. 

5. Budsjett. 

6. Innkomne forslag. 

7. Valg av leder og styremedlemmer som er på valg, samt valgkomite. 

Referatet fra årsmøte oversendes Fauske kommune.  

§ 4  ORGANISERING  

Utvalgene konstituerer seg, legger egne planer, kaller inn til møter og sørger for referater og, 

oppfølging av vedtak.   

Møtene er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmene er til stede. 

Representanter fra skoler og barnehager har tale- og forslagsrett i nærmiljøutvalgene. Utvalgene kan 

organisere seg med underutvalg, komiteer etc for ivaretakelse av særskilte formål. 

Nærmiljøutvalgene oppfordres til å avholde minst ett årlig, fellesmøte i perioden april-juni. 
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§ 5  NÆRMILJØUTVALGENES ARBEIDSOMRÅDER OG SAMARBEIDET MED FAUSKE KOMMUNE 

Nærmiljøutvalgenes viktigste arbeidsområder er å representere stedene i stedsutvikling: 

• Bindeledd mellom stedene og Fauske kommune. 

• Høringsinstans i offentlige saker, samt alminnelig talerør for stedene. 

• Tar ansvar for å videreutvikle stedene og samarbeider med Fauske kommune og andre om 

gode initiativer. 

• Bidrar til begeistring, trivsel, attraktivitet og tilflytting.  

• Arrangerer folkemøter og skaper engasjement om viktige saker. 

• Informasjon til befolkningen, potensielle tilflyttere og andre. 

Fauske kommune skal holde utvalgene orientert om forhold av betydning for stedenes utvikling. 

Fauske kommune og nærmiljøutvalgene skal sammen etterstrebe å møtes to ganger årlig. 

§ 6  ØKONOMI 

Kommunen bevilger midler til driften. Utvalgene skal ha bankkonto. Utvalgene skal drive et nettsted 

innenfor rammene av bevilgningene. Kommunen låner ut møtelokaler vederlagsfritt. Utvalgene kan 

søke om offentlige tilskudd, prosjektmidler, sponsing og gaver.  

§ 7  RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NETTSTEDER – VARSOMHET 

Utvalgenes nettsteder og sosiale medier skal holde høy, etisk standard mht saklighet og personvern. 

$ 8 SIGNATURRETT 

Styrets leder har signaturrett sammen med et styremedlem 

 

 


