
Reglement for Levekårsutvalget 

Vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.2019 sak 3/19, punkt 2 e 

Levekårsutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-7,  

1. Valg, sammensetting 
Levekårsutvalget følger kommunestyrets valgperiode og velges for fire år.  
Utvalget består av 5 medlemmer som velges av kommunestyret blant kommunestyrets 
medlemmer.  
Medlemmene fordeles etter forholdstallsprinsippet, og hver gruppering har to flere 
varamedlemmer enn faste medlemmer. 

Kommunestyret velger leder og nestleder. 

2.  Virkeområde 
2.1. Levekårsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker innen helse og omsorg, 

sosialtjeneste, forebyggende helse, skole, barnehage, barnevern og kultur. 

2.2. Levekårsutvalget er klientutvalg og skal behandle saker etter Lov av 17. juli 1992 nr.100 om 
barneverntjenester som har prinsipiell betydning, og som av den grunn ikke er delegert 
rådmannen.  

Klientutvalget skal behandle saker som skal til behandling i fylkesnemnda. Unntatt herfra 
er saker etter §§ 4-6 og 4-9 
Klientutvalget skal behandle ankesaker før oversending til fylkesmannen 
Klientutvalget skal motta statusrapporter fra barnevernstjenesten 
Klientutvalget har særskilte sakspapirer og møtebok 

2.3. Levekårsutvalget er nemnd for elevsaker og fatter vedtak i saker som etter opplæringsloven 
kan delegeres, som har prinsipiell betydning, og som av den grunn ikke er delegert 
rådmannen. 

Nemnd for elevsaker behandler klager på vedtak fattet av administrasjonen etter 
opplæringsloven 

3. Myndighet 
3.1. Utvalget er tillagt myndighet slik det framgår av delegeringsreglementet - så langt som loven 

tillater, og med de begrensinger som er nevnt i delegeringsreglementet delegeres 
kommunestyrets myndighet etter de respektive lovene til utvalget. 

3.2. Levekårsutvalget skal behandle og innstille for kommunestyret i saker som etter loven eller 
delegeringsreglementet skal avgjøres av kommunestyret selv. For saker som har økonomisk 
betydning innstiller levekårsutvalget til formannskapet. 

3.3. Utvalget kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innenfor 
sitt ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser 

3.4. Utvalget kan ikke selv opprette arbeidsutvalg 

3.5. Utvalget kan ikke delegere vedtaksmyndighet til utvalgsleder 

4. Saksbehandling 
Kommunelovens kapittel 11, og Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, 



vedtatt av kommunestyret, gjelder for utvalgets virksomhet. 

Rådmannen sørger for sekretariatsbistand til utvalget.  

5. Ikrafttreden 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret 31. oktober 2019 og trer i kraft fra 01.01.2020. 
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.  


	Reglement for Levekårsutvalget
	1. Valg, sammensetting
	2.  Virkeområde
	3. Myndighet
	4. Saksbehandling
	5. Ikrafttreden


