Reglement for Hovedutvalg bistand og omsorg
§ 1 Valg og sammensetning
Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og
velges for fire år.
Hovedutvalget bistand og omsorg skal ha 15 medlemmer. Kommunestyret velger selv
medlemmene, som normalt skal velges blant kommunestyrets medlemmer og
varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges medlemmer som ikke er blant kommunestyrets
medlemmer eller varamedlemmer.
Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et
tillegg av to. Disse bør velges blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.
§ 2 Ansvarsområde
Hovedutvalg bistand og omsorg har ansvar for følgende tjenester:samme ansvarsområde
som den administrative fordeling av program- og resultatområder som er følgende:
PO 32 Pleie og omsorg – PO 33 Sosialtjenester og bolig – PO 36 Kommunehelse.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sykehjem
Hjemmebaserte tjenester
Samlokaliserte boliger
Tildeling og forvaltning
Helse
NAV
Psykisk helse og rus
Arbeid og inkludering

Økonomiske rammer som utgangspunkt for budsjettering, rapportering og fullmakter i
henhold til delegasjonsreglementet følger kommunalsjefsinndelingen, med gruppering av
tjenester.
Innenfor de ovennevnte områdene behandler utvalget de sakene som kommunedirektøren
legger frem av eget tiltak eller etter anmodning fra utvalget.
§ 3 Myndighet
Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av
de rammer og retningslinjer som følger av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov eller
er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, herunder bestemmelsene i dette reglementets
del 1 og 2 og reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, har det instruksjonsmyndighet overfor
kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves gjennom vedtak i utvalget.
Utvalget har fullmakt til å omdisponere beløp i driftsbudsjettet mellom programområdene
innenfor sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.

Utvalget skal foreslå prioriteringer innen sitt ansvarsområde når det gjelder forslag til
handlingsprogram.
Utvalget kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til
arbeidsutvalg/utvalgsleder når saker ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 3 første ledd.
Utvalget kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt
ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser til utredninger/saker.
§ 4 Innstilling
I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

Reglement for Hovedutvalg barn og unge
§ 1 Valg og sammensetning
Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og
velges for fire år.
Hovedutvalg barn og unge skal ha 15 medlemmer. Kommunestyret velger selv
medlemmene, som normalt skal velges blant kommunestyrets medlemmer og
varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges medlemmer som ikke er blant kommunestyrets
medlemmer eller varamedlemmer.
Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et
tillegg av to. Disse bør velges blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.
§ 2 Ansvarsområde
Hovedutvalg barn og unge har ansvar for følgende tjenester:samme ansvarsområde som den
administrative fordeling av program- og resultatområder som er følgende:
PO 22 Grunnskoleopplæring – PO 23 Barnehager – PO 27 Barnevern.
•
Grunnskole
•
Musikk og kulturskolen
•
Pedagogisk‐psykologisk tjeneste
•
Barnehager
•
Barnevernstjenesten
•
Helsetjenester barn og unge
•
Fritid og avlastning
Økonomiske rammer som utgangspunkt for budsjettering, rapportering og fullmakter i
henhold til delegasjonsreglementet følger kommunalsjefsinndelingen, med gruppering av
tjenester.
Innenfor de ovennevnte områdene behandler utvalget de sakene som kommunedirektøren
legger frem av eget tiltak eller etter anmodning fra utvalget.
§ 3 Myndighet
Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av
de rammer og retningslinjer som følger av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov eller
er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, herunder bestemmelsene i dette reglementets
del 1 og 2 og reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.
I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, har det instruksjonsmyndighet overfor
kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves gjennom vedtak i utvalget.
Utvalget har fullmakt til å omdisponere beløp i driftsbudsjettet mellom programområdene
innenfor sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
Utvalget skal foreslå prioriteringer innen sitt ansvarsområde når det gjelder forslag til
handlingsprogram.

Utvalget velger medlemmer og varamedlemmer til skolenes samarbeidsutvalg.
Utvalget kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til
arbeidsutvalg/utvalgsleder når saker ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 3 første ledd.
Utvalget kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt
ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser til utredninger/saker.
§ 4 Innstilling
I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

Reglement for Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
§ 1 Valg og sammensetning
Hovedutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-1 (2) og
velges for fire år.
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur skal ha 15 medlemmer. Kommunestyret velger selv
medlemmene, som normalt skal velges blant kommunestyrets medlemmer og
varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges medlemmer som ikke er blant kommunestyrets
medlemmer eller varamedlemmer.
Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et
tillegg av to. Disse bør velges blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer.
§ 2 Ansvarsområde
Hovedutvalg miljø, idrett og kultur har ansvar for følgende tjenester: samme ansvarsområde
som den administrative fordeling av program- og resultatområder som er følgende:
PO 52 Kultur og fritid – PO 53 Kirke og andre religiøse formål - PO 55 Fysisk planlegging,
kulturminner, natur og nærmiljø – PO 62 Brann og ulykkesvern – PO 63 Samferdsel – PO 64
Renovasjon og avfall – PO 65 Vann og avløp – PO 66 Anleggsdrift – PO 67 Transport. Utvalget
har også ansvaret for kommunens arbeid med miljø, klima, frivillighet, og kommunens
reiselivssatsing. Utvalget har ansvar for viltforvaltningen.
•
Kultur
•
Ungdom og fritid
•
Områdeutvikling, regulering, byggesak, geodata
•
Miljø‐ og planadministrasjon
•
Natur‐, idrett og veidrift
•
Natur‐, vei‐ og miljøforvaltning
•
Avfall og gjenvinning
•
Vann og avløp
•
Transport
Utvalget har et særskilt ansvar for kommunens arbeid med miljø, klima, frivillighet, og
kommunens reiselivssatsing. Utvalget har ansvar for viltforvaltningen.
Økonomiske rammer som utgangspunkt for budsjettering, rapportering og fullmakter i
henhold til delegasjonsreglementet følger kommunalsjefsinndelingen, med gruppering av
tjenester.
Innenfor de ovennevnte områdene behandler utvalget de sakene som kommunedirektøren
legger frem av eget tiltak eller etter anmodning fra utvalget.
§ 3 Myndighet
Utvalget har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder sitt ansvarsområde, dog begrenset av
de rammer og retningslinjer som følger av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov eller
er vedtatt eller vedtas av kommunestyret, herunder bestemmelsene i dette reglementets
del 1 og 2 og reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, jf. nedenfor, har det instruksjonsmyndighet
overfor kommunedirektøren. Instruksjonsmyndigheten utøves gjennom vedtak i utvalget.
Utvalget har fullmakt til å omdisponere beløp i driftsbudsjettet mellom programområdene
innenfor sitt ansvarsområdes driftsbudsjett.
Utvalget skal foreslå prioriteringer innen sitt ansvarsområde når det gjelder forslag til
handlingsprogram.
Utvalget kan opprette midlertidige arbeidsutvalg innenfor sitt ansvarsområde.
Utvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet innen sitt ansvarsområde til
arbeidsutvalg/utvalgsleder når saker ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 3 første ledd.
Utvalget kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt
ansvarsområde, herunder avgi høringsuttalelser til utredninger/saker.
§ 4 Innstilling
I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til formannskapet.

