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1. Grendelag – avgrensing mot kommuneloven
Oppretting av grendelag skjer etter invitasjon fra Heim kommune ved kommunestyret.
Formålet med å invitere til opprettelse av grendelag er å stimulere til lokalt engasjement og
lokalt kontaktpunkt opp mot kommunen i saker som angår grendene.
Grendelagene omfattes ikke av kommunelovens kapittel 5 – «Folkevalgte organer».

2. Organisering
Inndeling
Kommunen er inndelt i 7 grendelag etter stemmekretsene:
1. Halsa grendelag
2. Liabø grendelag
3. Valsøyfjord grendelag
4. Vinje grendelag
5. Kirksæter grendelag
6. Ven grendelag
7. Svanem grendelag
Grendelagene etablerer og konstituerer seg selv og informerer kommunen om medlemmer,
leder og nestleder.
Kommunestyret peker ut en representant fra kommunestyret som skal være kontaktledd
mellom grendelaget og kommunestyret .

3. Kommunestyrets kontaktperson
Kommunestyrets representant skal være kontaktledd mellom kommunestyret og grendelaget.
Vedkommende har som hovedoppgave å orientere i grendelagets møter om saker som skal
behandles i kommunen og å fange opp synspunkter både om konkrete saker og generelle
spørsmål som kan tas opp av representanten i kommunestyret i medhold av kommunelovens
§ 34.

4. Høringsinstans
Heim kommune kan benytte grendelag som høringsinstans innenfor saker som berører
lokalbefolkningen i deres område og andre saker som kan ha generell interesse.

5. Ide-bank
Grendelagene står fritt til å rette spørsmål til Heim kommune, komme med så vel ros som
kritikk, samt fremme alle slags forslag og innspill som kan gjøre grendene bedre å bo i.
Alle slike saker som grendelaget tar opp på eget initiativ, skal sendes skriftlig til Heim
kommune.

Grendelaget ved leder eller annen medlem kan gis anledning til å orientere og stille spørsmål
til kommunestyret. Dette avtales med ordfører senest 10 dager før kommunestyremøtet slik at
det kan settes på sakslista.

6. Økonomisk tilskudd
Som stimulans til å opprette grendelag og til å ha aktivitet i laget, gis et årlig tilskudd som
avsettes i forbindelse med budsjettet. Tilskuddet utbetales når det foreligger melding om
opprettelse av grendelag og valg er foretatt.
Det kan søkes om tilskudd ut over dette til kurs, studiereiser og foredragsholdere m.m. som er
innenfor grendeutvalgenes formål

