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Konstituering af lokaludvalg. 
 
§ 1. Efter valgbestyrelsens afgørelse om evt. valgklager og prøvelsen af medlemmernes 
valgbarhed er afsluttet, afholder den nyvalgte lokaludvalg konstituerende møde. Indkaldelsen 
foretages skriftligt af det medlem, der længst har været medlem af bestyrelsen, eller, hvis flere har 
været medlem lige længe, af det ældste medlem af disse. 
Stk.2. Indtil valg af lokaludvalgsformanden har fundet sted, ledes mødet af det medlem, der har 
indkaldt til konstitueret møde, eller, i dette medlems fravær, af det tilstedeværende medlem, der 
længst har været medlem af bygdebestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af 
det ældste medlem af disse. På det konstituerede møde vælger lokaludvalget formand og 
næstformanden blandt sine medlemmer. 
Stk. 3. En kandidat er valgt som lokaludvalgsformand, såfremt kandidaten opnår absolut 
flertal (mere end halvdelen af stemmerne fra de tilstedeværende medlemmer). Opnår ingen af 
kandidaterne absolut flertal, foretages en ny afstemning. Giver denne afstemning heller ikke 
absolut flertal, foretages en tredje afstemning mellem de to kandidater, der opnåede flest 
stemmer 
ved anden afstemning, I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 
Stk. 4. Valg til bygdebestyrelsesformand gælder for bygdebestyrelsens funktionsperiode, som 
svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode. 
 
  

Lokaludvalgets opgaver. 
 
§ 2. Lokaludvalgene kan varetage besteme opgaver efter delegation fra kommunalbestyrelsen eller 
dens underliggende stående udvalg. 
Stk. 2. Lokaludvalget fremsender et svarskrivelse  vedr. høringssager, der har relationer til 
bygdeborgernes kår. 
Stk. 3. Lokaludvalget kan fremsende forslag til behandling i de stådende udvalg og økonomiduvalget 
samt kan udføre rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eler de 
stådende udvalg. 
Imm. 4. I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning tildeles lokalrådet ansvarsbeføjelser til at 
holde årsbudgettet for lokaludvalget.  
Stk. 5. De afsatte dispositionsbeløb til lokaludvalgene , der generelt set skal bruges til 
forbedringsintentioner for borgerne i bygderne, skal bruges til offentlig høringer, kulturrelaterede 
arrangementet, idræt eller til samfundsrelaterede tiltagsordninger. 
Pkt. 6. Dispositionsrammer og ansvarsbeføjelser vedr. bygdepuljen, som varetages af 
bygdebestyrelsen.  
Dispositioinsbeløb til bygdebestyrelserne er fastsat i henhold til befolkingstallet i bygerne.  

- Afsatte milder pr. bygdeborger er på KR. 500,- 
- Dispositionsbeløb til lokaludvalget kr. 50.000,- 

Lokaludvalgene kan disponere over bygdepuljen inden for opgaveområder i henhold til deres 
budgetter, dog kræves det, at forslagene sendes først til kommunens administration for at kunne 
sikre målsætningerne samt kvalitetssikring og der skal laves indstilling til økoknomiduvalget i 
godkendelses øje med.  
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Lokaludvalget laver en redegørelse til kommunens sekretariat hvert måned, og orienterer om, hvad 
bygdepuljerne er brugt.  
Der er sat krav om, at bygdepuljerne skal bruges til følgende områder: 
- Kultur og folkeoplysning 

Socialsamvær for bygdeborgerne, såsom, kultur- og musik arrangementer,  
husflidsfremmende foranstaltninger, nationaldag, julearrangementer og  
solfestarrangementer. 

- Idrætsaktiviteter. 
Idrætsarrangementer der relaterer til forebyggende tiltagsordninger ved brug af idræft, ved fritid 
og ved at fremme benyttelsen af idrætsredskaber. 

- Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed 
 Til arrangementer der giver borgerne bedre kår i det daglige, f.eks forbedring af borgernes  
 samværssteder, forbedring af stier, sætte bænk på det oplagte steder og forbedring af 
 pontonbroer.  
- Erhvervsfremmende foranstaltninger i bygden 
 Erhvervsudviklingsfremmende foranstaltninger, f.eks ved seminar, projekter i samarbejde med  
 erhvervsdrivende, hvori bydgeforskønnelse kan komme på tale, og bygdefornyelser. 
- Socialeaktiviteter. 

Såsom;Tiltagsordninger der kan samle bygdeborgerne og som kan give dem bedre kår i det  
daglige, såsom, forebyggende arrangementer i samarbejde med borgerne, alkoholdfri  
arrangementer, oplysningskampagner og debatfremmende fremlæggelser. 

Pkt.7. Pujlemidlerne må ikke bruges til samvær af arrangementer med alkoholservering. 
Pkt.. 8. Ikke forbrugte midler fra puljen for det foregående år, kan ikke tillægges til næste års pulje. 
Pkt. 9. Ikke forbrugte midler fra puljen for det foregående år, kan ikke tillægges til næste års pulje. 
 
 

Valg af lokaludvalg 
 
§ 3. Valg af lokaludvalg finder sted under borgermødet, og valget af lokaludvalg skal meddeles til 
orientering 14 dage før valget finder sted. Kandidater til lokaludvalg henvender sig til kommunens 
Servicecenter for tilmelde sig til forestående valg før valget finder sted.   
Stk. 2. Enhver borger der er fyldt 18 år kan tilmelde sig som kandidat til valget for lokalvalg.  
Pkt. 3.Ved valg af lokaludvalg kan enhver borger der kommet til borgmødet og som bor i byen 
stem kan stemme til valget. Valget finder sted med at anonymitet, ved at afgive sin stemme pr. 
stemmesedel. 
Pkt. 4. Kandidatur til lokaludvalget meddeles ved henvendelse til kommunens Servicecenter en 
uge før valget finder sted.  
Pkt. 5. Såfremt der ikke er kandidater nok til lokaludvalg, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at 
der ikke vælges til lokaludvalg. Hvis der er kun 5 kandidater til lokaludvalg, sendes indstillingen 
straks til kommunalbestyrelsen i godkendelses øje med.  
Pkt. 6. Kandidater til lokaludvalg, der har fået fleste stemmer, indstilles til kommunalbestyrelsen til 
godkendelse som lokaludvalg. Kandidater som ikke opnåede valg, indstilles som suppleanter.  
Pkt. 7. I henhold til kommunalbestyrelsen godkendelse af de indstillede, konstitueres lokaludvalg.  
Pkt.8. Valg af lokaludvalg finder sted hvert 4 år. 
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§ 4. Der skal være 5 medlemmer til lokaludvalget. Kommunalbestyrelsen kan besluttet, at der også 
kan sendes en tilfordnet til lokaludvalgsmødet. 
Pkt. 1. Lokaludvalgsmedlemmer må ikke medlem af landstinget. 
Pkt. 2. Lokaludvalgsmedlemer der flytter til en anden by fratræder fra deres medlemskab af 
lokaludvalg, samt personer der er valgt til langstinget. 
Pkt. 3. Lokaludvalgsmedlemmer kan til enhver tid fratræde fra deres medlemskab af lokaludvalg, 
efter eget ønske. Ved denne lejlighed indtræder 1. Suppleant til lokaludvalg. Dette forhold gælder 
også ved medlemmets orlov, og når medlemmet tiltræder igen til lokaludvalget efter end orlov, 
trækker suppleanten sig fra lokaludvalget.  
Pkt. 4. Lokaludvalget er beslutningsdygtid, hvis 3 medlemmer er til stede under mødet. 
ingerlasinnaavoq. 
Pkt. 5. Kommunalbestyrelsen skal orienteres om, hvilke opgaver lokaludvalget har udført i byen.  
Pkt.. 6. Lokaludvalget og kommunalbestyrelsen holder et fysisk møde 1 gang om året. 
 
 

Vederlag til lokaludvalg 
 

§ 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter vederlag til lokalsudvalgs medlemmer. 
Stk. 2. Vederlaget skal være gældende i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne beslutning. 
Nuværende vederlagstakst er sat til 1/12 af borgmesterens vederlag og skal træde i kraft ved denne 
vedtægst tiltrædelse.  
Pkt. 3. Vederlag til skal kun gælde til lokaludvalgsmedlemmer. 

 
 

Tilsyn 
 
§ 6. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, om lokaludvalget i deres forvaltning overholder denne 
forretningsorden, i øvrigt forvalter i overenstemmelse med offentligretslige regler. 

 
 

Ikræfttrædelse 
 
§ 7. Ændringer af forretningsordenen finder sted ved kommunalbestyrelsens beslutning, og ved 
lokaludvalgets indstilling. 
 
§ 8. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. Januar 2018. 
  
Forretningsorden træder i kraft den 30. November 2017 under Overgangsudvalgets møde. 
 
 
 
 Palle Jerimiassen       Sivso Dorph 
 Formand for overgangsudvalget  /   Adm. Direktør.  
                     


