
KOMMUNEDELSUTVALG
Erfaringer fra: 

Fredrikstad kommune 

Bodø kommune



FREDRIKSTAD KOMMUNE

!
○ 2 større utvalg:  
Gamlebyutvalget og Øra miljøutvalg 
!
○ Kommunen har i tillegg over 20 

lokalsamfunnsutvalg



HVORDAN ER DISSE ORGANISERT INN I 
KOMMUNENS POLITISKE STRUKTUR?

!
○ Ingen direkte link inn i politisk struktur per nå 
○ Avholdes faste møter mellom lederne i LSUene og 

folkevalgte noen ganger i året



HVEM SITTER I DISSE UTVALGENE?

!
○ Representanter fra lokale foreninger (idrettslag, 

velforeninger osv) 
○ Skolen i kretsen er ofte representert



HVILKEN MYNDIGHET LIGGER TIL DISSE 
UTVALGENE?

!
○ Høringsorganer i kommunale saker i eget 

nærmiljø 
○ Spesielt saker knyttet til reguleringsplaner 
○ Fordeler ca 50.000 kroner årlig til formål i eget 

nærområde 
○ Nytt: skal kunne rigge prosjekter og sende 

søknader til et nytt fond på 5 mill.



ERFARINGER KNYTTET TIL 
LOKALSAMFUNNSUTVALGENE?

!
○ Oppleves som vellykket som 

nærdemokratiordning 
○ Ordningen skal evalueres for å få en tettere 

kobling mot den kommunale organisasjonen 
○ Vurderes om folkevalgte skal være faste 

representanter inn i utvalgene 
○ Skaper engasjement i lokalsamfunnet gjennom 

disse utvalgene



BODØ KOMMUNE

!
○ 4 kommunedelsutvalg: 
- Saltstraumen 
- Kjerringøy 
- Tverlandet 
- Skjerstad 
○ Struktur som henger igjen fra tidligere 

kommunesammenslåing



HVORDAN ER DISSE ORGANISERT INN I 
KOMMUNENS POLITISKE STRUKTUR?

!
○ Stiller separate valglister – velges samme dag 

som kommunevalg gjennomføres 
○ Politisk uavhengig  
○ Initierende og rådgivende organ 
○ Utarbeide strategier og fremme forslag til 

utvikling av lokalsamfunnet (bosetting, oppvekst, helse og 
omsorg, arealdisponering, kommunikasjon, service, sysselsetting og 
næringsutvikling) 

○ Plansaker og saker som berører lokalutvalgenes 
områder skal sendes for høring/uttalelse



FORTSETTELSE…

!
○ Hvert utvalg har en 50 % nærmiljøleder – 

sekretær for lokalutvalget 
○ Hører inn under politisk sekretariat 
○ Bindeledd mellom utvalget og kommunens øvrige 

administrasjon 
○ Viktig rolle som initiativtaker, tilrettelegger og 

oppfølger for kommunedelsutvalgets arbeid



HVEM SITTER I UTVALGENE?

!
○ 7 medlemmer som velges for 4 år av gangen 
○ 50 % stilling nærmiljøleder 
○ Aktiviteten til utvalgene varierer veldig



HVILKE MYNDIGHET LIGGER TIL 
UTVALGENE?

!
○ Rådgivende og initierende i forhold til saker som 

berører sitt område 
○ Jobber med planer og mål inn mot 

budsjettprosessen 
○ Prosjektfinansiering inn mot kommunal 

administrasjon 
○ Eget budsjett på 600-700.000 kroner – i hovedsak 

lønn til nærmiljøleder, informasjonstiltak, 
kulturtilbud, folkemøter m.m



ERFARINGER KNYTTET TIL 
KOMMUNEDELSUTVALGENE? 

!
○ Ingen direkte link inn til politisk nivå  
○ Politikerne fordres i mye større grad – må fange 

opp og videresende informasjon og saker til 
utvalgene 

○ Utvalgene skal fungere som en forlenget arm inn i 
administrasjonen – sikre at politiske saker er 
godt nok utredet før de skal behandles 

○ Utvalgene opplever at de ikke når godt nok frem i 
«sine» saker



TILLEGGSOPPLYSNINGER FRA BODØ

!
○ 6 kommuner som nå forhandler om en 

intensjonsavtale 
○ Folkeavstemning 29.5.16 
○ «I en ny kommune kommer nok ikke modellen med 

kommunedelsutvalg til å videreføres. Det blir for store avstander, 
utvalgene vil ikke få samme status i en ny kommune». 

○ Kommunedelsutvalgenes funksjon skal evalueres 
for å sikre en bedre forankring opp mot politisk 
nivå og kommunens planarbeid


