
   

Reglement for hovedutvalgene 

1. Hovedutvalgene - valg og sammensetning 

Følgende hovedutvalg er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven §5-7: 
• Levekårsutvalg 
• Plan- og miljøutvalg 
 

Utvalgene opprettes for fire år. 
 
Utvalgene skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer. Antall varamedlemmer for hvert 
parti/gruppe skal være to flere enn de faste medlemmene fra hvert parti/gruppe. 
Medlemmene velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. 
 
Blant medlemmene i utvalgene velger kommunestyret leder og nestleder.  

 
2. Hovedutvalgenes ansvar 

Levekårsutvalg 
• Opplæringsloven  
• Barnehageloven  
• Voksensopplæringsloven  
• Sosialtjenesteloven  
• Helse- og omsorgstjenesteloven  
• Barnevernloven  
• Folkehelseloven  
• Smittevernloven  
• Alkoholloven (kun uttalelser i skjenkebevillingssaker) 
• Alkoholloven – behandle klage på tildeling av prikker 
• Forskrift om medvirkningsordninger 
• Folkebibliotekloven 
• Lov om film og videogram. 
• Friluftsloven.     
• Kulturloven 
• Bestemmelser om anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
• Frivillighet 
• (Menighetenes fellesråd og menighetsrådene håndterer særlovssaker innenfor kirken) 
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• Leverkårsutvalget fungerer som referansegruppe for formannskapet i kommunale 
byggeprosjekter på faglige spørsmål innen utvalgets ansvarsområde. 

 
Utvalget innstiller til kommunestyret i saker innenfor egne ansvarsområder som gjelder 
kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder som angår kommuneplanens samfunnsdel, 
jf. plan- og bygningsloven §§11-2 og 11-3. 
 
For de saker innenfor utvalgets ansvarsonmråde som er delegert til administrasjonen, skal 
kommunedirektør behandle alle klagesaker før disse oversendes lovbestemt klageinstans utenfor 
kommunen. 
 
 
Plan- og miljøutvalg 

• Enkeltvedtak i h.h.t. plan- og bygningsloven 
o Herunder enkeltvedtak vedr. arealplanlegging, bygge- og deleforbud og 

dispensasjoner 
• Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jord-  sameie, eller 

opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller 
arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). 

• Matrikkellova 
• Brann- og eksplosjonsvernloven 
• Jordloven 
• Skogbruksloven 
• Konsesjonsloven 
• Odelsloven 
• Viltloven 
• Lakse- og innlandsfiskloven 
• Naturmangfoldloven 
• Vegloven.  
• Vegtrafikkloven 
• Motorferdselloven 
• Forurensningsloven 
• Lov om husbanken 
• Kulturminneloven 
• Lov om stedsnavn 
 

 
Utvalget skal være kommunens faste utvalg for plansaker. Utvalget sender reguleringsplaner på 
høring. 
 
Utvalget er underinstans etter forvaltningsloven §33 ved saksforberedelse av klagesaker i saker der 
denne myndigheten ikke er lagt til kommunedirektør.   

 
 

 
3. Hovedutvalgenes myndighet  



Utvalgene har som arbeidsområde å treffe enkeltvedtak i de forvaltningssaker som kommunen skal 
behandle innenfor det tildelte ansvarsområdet og  omfatter prinsipielle saker hht. samtlige særlover 
innenfor dette felt. 
 
I saker innenfor utvalgets ansvarsområder som ikke er har budsjettmessige konsekvenser, og der 
vedtaksmyndigheten tilligger kommunestyret, gis utvalget direkte innstillingsrett overfor 
kommunestyret 
 
I saker som berører ansvarsområdet til flere hovedutvalg, eller til både formannskap og et 
hovedutvalg, skal saken som hovedregel bare behandles av ett folkevalgt organ. Ordfører avgjør i 
tilfelle hvilket. 
 
Utvalgene skal bistå kommunestyret i å foreta helhetlige politiske vurderinger innenfor sine politiske 
områder. 
 
Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sitt 
virksomhetsområde. 
 
Kommunestyret fastlegger hvilke faste utvalg som eventuelt skal ligge under hovedutvalgene, og 
fastlegger dessuten myndighetsområde for disse. Hovedutvalgene har uttalerett ved opprettelse av 
slike utvalg.  
 
Utvalgene kan selv, i saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde og er avgrenset i tid og/eller 
omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper og fastlegge mandat for disse. Eventuelle økonomiske 
konsekvenser må godkjennes av formannskapet. 
 
Utvalgene kan ikke delegere vedtaksmyndighet til utvalgsleder. 
 
 
4. Saksbehandling 

Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av 
kommunestyret, gjelder for kommunestyrets virksomhet.  
 
Utvalgene har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter innenfor sitt ansvarsområde, med de 
begrensninger som følger av kommuneloven §11-13. 

 
Kommunedirektør sørger for sekretariatsbistand til kommunestyret. 
 
 
5. Ikrafttreden 

Dette reglementet trer i kraft 15.9.2020. 
 
Reglementet kan endres av kommunestyret selv. 
 


