
 

Utdrag fra Strand kommunes delegasjonsreglement vedtatt av 
kommunestyret 17.06.2015: 

  
  

 

LEVEKÅRSUTVALGET 

Levekårsutvalget skal ha 9 medlemmer med rangerte varamedlemmer for den enkelte liste. 
Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av kommunestyret på det konstituerende møte 
etter hvert valg. Medlemmene skal fortrinnsvis være medlemmer av kommunestyret. Det skal 
også oppnevnes leder og nestleder. 
 
Utvalget sitt ansvarsområde:  
Levekårsutvalget er kommunens driftsutvalg for tjenesteområder som ligger under 
kommunalavdeling for Helse og omsorg og kommunalavdeling for Oppvekst og levekår. 
Som kommunens driftsutvalg på viktige virksomhetsområder skal levekårsutvalget i samråd 
med rådmannen ha tett dialog med de enkelte virksomhetene, enten ved besøk eller ved å be om 
at representanter fra virksomhetene møter i utvalget for å informere om driften. 
Levekårsutvalget avgjør selv saker om driften på sine ansvarsområder eller innstiller direkte til 
kommunestyret. 
 
I saker som både skal behandles i levekårsutvalget og formannskapet, er det vedtaket i 
Levekårsutvalget som blir gjeldende innstilling til vedtak i formannskapet. I økonomi- og 
budsjettsaker innstiller levekårsutvalget til formannskapet. 

 
Forholdet til samarbeidsutvalgene for skolene:  
For å få en best mulig dialog med skolene, går medlemmene av levekårsutvalget inn som politisk 
oppnevnte representanter i de enkelte samarbeidsutvalgene. Utvalget avgjør selv hvor 
medlemmene skal fordeles.  
 
Saker som skal behandles i levekårsutvalget:  
Leder av levekårsutvalget sammen med politisk sekretær må i tett dialog med rådmannen (les: 
kommunalleder for oppvekst og levekår -og kommunalleder for helse og omsorg), i regelmessige 
møter vurdere hvilke saker som skal legges frem for utvalget til behandling, herunder må det 
foretas en vurdering av hva som skal delegeres til rådmannen og hva som skal legges frem for 
utvalget til behandling. 
 
Aktuelle lover:  
Kommuneloven, opplæringsloven, barnehageloven, kommunehelsetjenesteloven, 
barnevernsloven, sosialtjenesteloven m.fl.  

Eksempler på saker av ikke prinsipiell karakter som derved er delegert til rådmannen:  
Når bare lovens navn er tatt med i listen, betyr dette maksimal delegering til rådmannen 
innenfor lovens ramme: 

- Sosialtjenesteloven (minus klagebehandling, se klageutvalget) 
- Alternativ opplæring/utplassering i arbeidslivet 
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- Alternativ undervisning i 1. klasse 
- Fastsette elevtilskudd til leirskoleopphold 
- Godkjenne leirskoleopphold, utvekslingsturer og klasseturer med overnatting 
- Hjemmeundervisning i forbindelse med sykdom 
- Innvilge etter søknad skolegang i annen kommune 
- Fri skoleskyss for enkeltelever (minus klagebehandling, se klageutvalget) 
- Organisering av klasser og grupper i samsvar med opplæringsloven 
- Overføring av elever til andre kretser etter søknad fra foresatte 
- Overføring til annen skole 
- Permisjon for elver inntil 2 uker 
- Søke elever inn på spesialskole 
- Tildeling av tilleggsressurser etter enkeltvedtak (minus klagebehandling, se 

klageutvalget) 
- Opplæringsloven med forskrifter, se imidlertid om klagebehandling under klageutvalget 
- Barnehageloven (minus klage på opptaket, se klageutvalget) 
- Voksenopplæring 

 
NB: Dette er kun eksempler og ingen uttømmende liste.  
 


