
Rammevedtekter for kommunedelsutvalgene i Bodø kommune 
 

Vedtatt av Bodø bystyre 09.05.2019 

 

§ 1 Forankring 

Kommunedelsutvalgene i Bodø kommune er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-
7. 

 

§ 2 Myndighet og rolle 

Kommunedelsutvalget er et initierende og rådgivende organ for øvrige folkevalgte organer 
og administrasjonen i Bodø kommune i saker som gjelder utvalgets geografiske område. 
Kommunedelsutvalget er ikke eget forvaltningsorgan, og kan derfor ikke delegeres 
beslutningsmyndighet. Bystyret kan tillegge kommunedelsutvalgene oppgaver etter 
nærmere vurdering. 

 

§ 3 Arbeidsområder  
 
Kommunedelsutvalgenes viktigste arbeidsområder er:  
 

 Uttale seg om plansaker og andre saker som berører kommunedelsutvalgets 
område. Slike saker skal forelegges kommunedelsutvalget så tidlig som mulig i 
arbeids- og utredningsprosessen.  

 Utvalgsbehandling av saker som skal til politisk behandling som berører 
kommunedelsutvalgets område  

 Å være kontaktledd mellom kommunal forvaltning og lokalmiljøet  
 Å ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer 

og administrative enheter  
 Være en pådriver for strategier for utvikling av lokalsamfunnet med hensyn til 

næring, bosetting, oppvekstmiljø, kultur og trivsel. 
 

§ 4 Sammensetning, valg og valgordning  
 
Kommunedelsutvalget består av 7 medlemmer med like mange varamedlemmer i 
rekkefølge, og velges for fire år tilsvarende kommunevalgperioden.  
 
Valgbar til kommunedelsutvalget er alle personer over 18 år med bostedsadresse innenfor 
gjeldende kommunedel, og som har bekreftet at de stiller til valg. Det utarbeides egne 
valglister hvor organisasjoner, lag, foreninger, interessegrupper kan inngi forslag.  
 



Valget gjennomføres i forbindelse med kommunevalget. Politisk sekretariat har overordnet 
ansvar for den praktiske gjennomføringen av valgforberedelser og valget. 
Kommunedelsutvalget forestår valgoppgjør og kandidatkåring. Ved stemmelikhet foretas 
loddtrekning.  
 
Følgende kommunedelsutvalg velges ved direkte valg:  
Tverlandet  
Saltstraumen  
Skjerstad  
Kjerringøy og Nordsia  
 
Til kommunedelsutvalget for Kjerringøy og Nordsia velges medlemmene ved direkte valg. 
Utvalget settes sammen av de tre kandidatene på hhv Kjerringøy og Nordsia som har fått 
flest stemmer. Det sjuende utvalgsmedlemmet tildeles den som har fått flest stemmer etter 
at de seks første er valgt.  
 
Følgende kommunedelsutvalg velges ved indirekte valg:  
 
Væran  
 
Ved indirekte valg foreslås kandidater fra velforeningene i Væran. Utvalget oppnevnes av 
bystyret. Utvalget velger selv leder og nestleder.  
 

§ 5 Konstituering – representasjon  
 
Utvalget konstitueres seg selv og velger leder og nestleder.  
I forhold til innkalling, saksliste og gjennomføring av møter gjelder kommunelovens 
bestemmelser for saksbehandling i folkevalgte organer. Kommunedelsutvalget kan gi andre 
instanser talerett.  
 

Kommunedelsutvalgets medlemmer har ombudsrolle for hele det geografiske området som 
utvalget representerer, uavhengig av om utvalget er valgt ved direkte eller indirekte valg. 

 

§ 6 Administrasjon 
 
Politisk sekretariat/ nærmiljøleder er utvalgssekretær og har ansvaret for administrativ 
tilrettelegging og oppfølging av kommunedelsutvalgets arbeid.  
 
Rådmannen ivaretar arbeidsgiveransvaret for nærmiljøleder, og er koordinerende ledd for 
kommunedelsutvalgene.   
 
Det skal årlig avholdes kontaktmøter mellom kommunedelsutvalget og rådmannen.  
 
 
§ 7 Godtgjørelse 



 
Kommunedelsutvalgets medlemmer mottar godtgjørelse ihht gjeldende 
godtgjøringsreglement i Bodø kommune.  
 
 
§ 8 Rapportering, taletid  
 
Kommunedelsutvalgene skal utarbeide årsmelding som oversendes bystyret til 
orientering.  
 
Kommunedelsutvalgene har ved oppstart av møte i komite og bystyre rett til inntil 10 
minutters taletid for å gi innspill til saker som skal opp til behandling, eller ta opp 
saker av betydning for utvalget.  
 
 
§ 9 Endring av vedtekter 
 
Disse vedtekter gjelder fra bystyrets vedtaksdato. Endringer kan kun gjøres av 
bystyret i eget vedtak. 

 


