
Reglement for utvalg for likestilling, integrering og mangfold 
 
Delegert myndighet skal utøves lojalt og i henhold til retningslinjer gitt av overordnet 
organ.  
Utvalgets virksomhet må til enhver tid tilpasses de budsjettrammer og arbeidsvilkår som 
er fastsatt av kommunestyret 
 
1. Være høringsinstans for, avgi uttalelser til, og være rådgivende organ for kommunen 

i saker som har betydning for likestillings- og diskrimineringsspørsmål, integrering og 
mangfold. 

2. Medvirke til at likestillings- og diskrimineringsaspektet, samt integrering og mangfold 
tas hensyn til i kommunens planprosesser.  

3. Utarbeide og revidere strategi for kommunens arbeid med likestillings- og 
diskrimineringsspørsmål, integrering og mangfold 

4. Være kontaktorgan for de organisasjoner og personer som arbeider med likestillings- 
og diskrimineringsspørsmål innen kommunen, samt være kontaktledd til statlige 
likestillings og diskrimineringsorganer. 

5. Medvirke til at Vefsn kommune praktiserer likestilling og antidiskriminering i samtlige 
av kommunens sektorer samt at politikere og administrasjon følger likestillings- og 
diskrimineringslovene og disses intensjoner.  

6. Påvirke og hjelpe andre instanser og organisasjoner med å ta hensyn til likestilling og 
diskriminering.  

7. Likestillingsutvalget er jury for prisen for likestilling og arbeid mot diskriminering. 
8. Kunne på eget initiativ framme saker til politisk behandling. 
9. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret. Innstillingen bør være tilgjengelig for de 

øvrige kommunestyrerepresentantene og for allmennheten som hovedregel minst ett 
døgn før plenumsmøtet settes. Utvalget peker ut saksordfører for den enkelte sak. 

10. En representant er selv ansvarlig for å ta opp spørsmålet om habilitet.  
Forvaltningslovens regler om habilitet gjelder ved behandling av saker i utvalget. 

11. Utvalget skal møte når lederen finner det påkrevet, eller når minst 3 medlemmer 
krever det. Utvalget innkalles normalt med 5 dagers varsel. Saksdokumentene sendes 
medlemmer og varamedlemmer, og andre med møterett 

12. Det skal føres protokoll fra møtene. Om ikke annet bestemmes i den enkelte sak eller 
møte, publiseres protokoll  i ettertid på nett til medlemmene i utvalget og andre med 
møterett. 

13. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 

14. Alle faste utvalg kan vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt 
taushetsplikt, når hensynet til personvern krever det og tungtveiende offentlige 
interesser tilsier det, jfr kommunelovens § 31, pkt 4 og 5. 

15. En representant eller en innkalt vararepresentant som ikke kan møte i utvalget på 
grunn av lovlig forfall, skal uten opphold melde dette til sekretariatet og si fra om 
forfallsgrunnen. Sekretariatet kaller straks inn vararepresentant. Det samme gjøres 
når det er kjent at noen må fratre som ugild i sak som skal behandles i møtet. Må 
noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder 
representanten straks forfall til møtelederen 

16. Kommunale tjenestemenn kan delta når leder av utvalg kaller dem inn. Disse kan gi 
opplysninger og utgreiinger, men har forøvrig ikke høve til å ta del i forhandlingene. 



Rådmannen har møte, tale- og forslagsrett enten personlig eller ved en av sine 
underordnede. 
Sekretærfunksjonen ivaretas av sekretariatet. 


