Råd for deltidsinnbyggere – utkast til mandat /reglement
1 Valg og sammensetning
Rådet skal ha 5 (eller flere) medlemmer med varamedlemmer. Et flertall av medlemmene
skal være deltidsinnbyggere. To av medlemmene skal være faste
kommunestyremedlemmer.
Hytte-/velforeningene nominerer kandidater blant sine aktive styremedlemmer, som
kommunestyret deretter oppnevner. Når et medlem går ut av sitt styre, nomineres en
erstatter. Kommunestyremedlemmene oppnevnes for valgperioden.
Rådet velger selv leder og nestleder, begge disse skal være deltidsinnbyggere.
2 Rådets ansvarsområde
Et overordnet mål for rådet er å gi deltidsinnbyggerne en reell mulighet til å engasjere seg i
lokalsamfunnet på lik linje med heltidsinnbyggerne, inkludert kommunal tjenesteyting,
planlegging og samfunnsutviklingsarbeid.
Rådet skal være rådgivende organ for kommunen, og skal ha seg forelagt alle saker som
gjelder deltidsinnbyggeren i vid forstand, både som eier av fritidshus og som innbygger – på
deltid – i kommunen.
Rådet har ingen beslutningsmyndighet.
Rådet kan av eget tiltak ta opp saker, og gi innspill til saker i behandling i behandling i
kommunestyre, formannskap og andre kommunale utvalg.
Følgende saker skal uansett legges fram for rådet til uttalelse:
•
•
•
•
•

Planstrategi
Kommuneplanen inkludert arealdelen
Relevante regulerings- og områdeplaner
Økonomiplan og årsbudsjett
Sektorplaner

Rådet bestemmer sin egen møteplan. Rådet kan arrangere høringer om saker de har til
behandling og kan invitere hvem de måtte ønske til møter i rådet.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner og skl ikke tillegges
forvaltningsoppgaver.
3 Saksbehandling
Sekretæren innkaller til møte i samråd med rådsleder. Møteinnkalling gjøres kjent for rådets
medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette, og skal samtidig gjøres tilgjengelig for
offentligheten via kommunens nettsider.
Møtene i rådet er åpne for media og allmenheten.

Saker som gjelder deltidsinnbyggere skal legges fram for rådet i god tid før besluttende
myndighet behandler saken. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de
kommunale organer som tar endelig avgjørelse i saken.
Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret
gjelder for rådets virksomhet så langt det passer.
Rådmannen sørger for sekretærbistand til rådet.
Rådet kan gi uttalelse nå minst tre av medlemmene er tilstede. Avstemming over saker
avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
Rådet skal utarbeide årsmelding om sin virksomhet. Denne legges fram for kommunestyret.
4 Ikrafttreden
Detter reglementet trer i kraft .....
Reglementet vedtas og kan endres av kommunestyret selv.
Rådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i reglementet.

