
 
 

                   
 
 
 
 
                Reglement for Levekårsutvalget i  
 
 

                 
 
 

         Vedtatt av Vennesla kommunestyre i møte 31.03.2022 
 
   
 



 
1. Levekårsutvalget - valg og sammensetning 

 
Levekårsutvalget skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer. Antall 
varamedlemmer for hvert parti/gruppe skal være to flere enn de faste 
medlemmene fra hvert parti/gruppe. 
 
Medlemmene og varamedlemmene velges blant kommunestyrets 
medlemmer. Varamedlemmer til kommunestyret er også valgbare. 
 
Blant medlemmene i utvalget velger kommunestyret leder og nestleder.  
 
 

2. Levekårsutvalgets ansvar og oppgaveområde. 
 

Levekårsutvalget sitt ansvarsområde er: 
  

1. Utvalget er ansvarlig for samordning og planlegging av drift og forvaltning 
innen virksomhetsområdene helse- og omsorg, sosial/NAV, skole, barnehage 
og kultur innenfor gjeldende delegasjonsreglemet og økonomireglement.  
 

2. Utvalget skal legge forholdene til rette for friluftsliv og varetaking av 
kulturminner i kommunen. 

  
3. Utvalget har koordinerende ansvar for saker som behandles i eldreråd,rådet 

for funksjonshemmede, VEBUR, kontrollutvalg for omsetning av alkohol,  og 
andre råd, utvalg og stiftelser innenfor utvalgets ansvarsområde. 

  
4. Utvalget fatter vedtak innenfor underliggende råd og utvalgs ansvarsområder i 

den utstrekning disse ikke har selvstendig avgjørelsesmyndighet. 
 

5. Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir 
gjennomført og at det blir utarbeidet årsplan og årsberetning innenfor 
ansvarsområdet. 

 
 

Levekårsutvalget sitt oppgaveområde er:  
1. Helse og omsorg 
2. Sosial/NAV.  
3. Skole (grunnskole, skolefritidsordning og voksenopplæring)  
4. Barnehage 
5. Barn og familie 
5. Kultur (allmenn kultur, friluftsliv, barn, ungdom, idrett og kulturminnevern) 

 

   

3. Levekårsutvalgets myndighet 
 
Utvalg kan tildeles beslutningsmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr. 



kommunens delegasjonsreglement, herunder:  
1. At utvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er 

fastsatt i lov, gitt i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret, herunder:  
a. Forvalte midler bevilget til utvalgets oppgaveområder innenfor budsjettets 

rammer og forutsetninger. 
b. Opprette komiteer innenfor sitt ansvarsområde for løsning av 

tidsbegrensende oppgaver. 
c. Fatte vedtak etter delegasjonsreglementets bestemmelser.  

 
2. Utvalget kan innenfor sitt ansvarsområde gi kommunedirektøren myndighet til 

å treffe vedtak i enkeltsaker, eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning, så langt dette ikke strider mot andre vedtak. 

 
 

4. Saksbehandling 
 
Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, 
vedtatt av kommunestyret, gjelder for levekårsutvalgets virksomhet. 

 
Utvalget har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter innenfor sitt 
ansvarsområde, med de begrensninger som følger av kommuneloven § 11-13. 

 
Kommunedirektøren sørger for sekretariatsbistand til levekårsutvalget. 

 
 

5. Ikrafttreden 
 
Dette reglementet trer i kraft 31.03.2022. 

Reglementet kan endres av kommunestyret selv. 


