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Levekårsutvalget – reglement 
 
 

Paragraf 1 – Valg og sammensetning 
Levekårsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker innen områdene helse og omsorg, 
barn og skole, kultur og fritid. 
 

1. Kommunestyret velger 7 medlemmer og varamedlemmer til utvalget for fire år blant 
medlemmene og varamedlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når 
minst ett medlem krever det, og ellers som avtalevalg, jfr. Kommuneloven paragraf 8 og 38. 

2. Dersom et medlem trer endelig ut, eller har varig forfall, trer varamedlemmer fra 
vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt. 

3. Utvalget ledes av valgt utvalgsleder. Trer utvalgsleder endelig ut av utvalget, skal 
kommunestyret velge ny leder.  

 
 
Paragraf 2 – Levekårsutvalgets ansvars- og oppgaveområde 

1. Utvalget er ansvarlig for å behandle og innstille i saker innen virksomhetsområdene for 
enhetene helse og familie, pleie og omsorg, kultur, barnehage, Evje barneskole, Evje 
ungdomsskole og Hornnes barneskule. 

2. Utvalget skal komme med en egen innstilling til kommunestyret i alle saker som kommer inn 
under utvalgets ansvarsområde. Utvalgets innstilling følger da Rådmannens forslag til 
vedtak videre til kommunestyret. 

3. Utvalget kan, på eget initiativ, foreta befaringer og innhente informasjon fra fagområdene 
innen ansvarsområdet. Utvalget kan også innkalle til ekstra møter for å utdype saker før 
innstilling til kommunestyret, dersom det er behov for dette. 

 
 
Paragraf 3 – Levekårutvalgets innstillings- og uttalerett 

1. Utvalget skal innenfor sitt ansvarsområde gi innstilling til kommunestyret i alle saker som 
vedtas i kommunestyret. 

2. Utvalget har uttalerett i følgende saker som skal til kommunestyret: 
a. Kommuneplanen 
b. Årsbudsjett og økonomiplan 
c. Samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner som har budsjettmessig 

betydning og er innenfor eget ansvarsområde. 
 
 
Paragraf 4 – Forberedelse av saker til Levekårsutvalget 

1. Rådmannen er ansvarlig for at de saker som legges fram for Levekårsutvalget er forberedt 
på forsvarlig måte, og i samsvar med de regler som lov, reglementer og bindende 
bestemmelser krever. Jfr. Kommuneloven paragraf 23 nr.2. 

2. I enhver sak som forelegges utvalget, herunder de saker som er nevnt i paragraf 3 overfor, 
skal det være utarbeidet en innstilling ledsaget av forslag til vedtak utarbeidet av 
Rådmannen. I saker hvor det ligger til rette for det, skal alternative innstillinger drøftes og 
alternative forslag til vedtak fremmes.  

3. Utvalgsleder er ansvarlig for at utvalget jevnlig evaluerer sin arbeidsform. 
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Paragraf 5 – Forfall fra møter – varamedlemmer 
1. Kan et medlem eller varamedlem ikke møte i utvalget på grunn av lovlig forfall, skal dette 

uten opphold meldes til servicekontoret med beskjed om forfallsgrunn. 
 

2. Det samme gjelder dersom et medlem vil være inhabil (se paragraf 10) ved behandling av 
en sak. Servicekontoret kaller straks inn varamedlem. Varamedlem deltar i møtet inntil 
påbegynt sak er ferdig behandlet, dersom den som har meldt forfall eller et foranstående 
varamedlem innfinner seg.  
 

 
Paragraf 6 – Fastsetting av Levekårutvalgets møter, saksliste og innkallinger 

1. Møte i utvalget skal holdes på tid og sted som vedtatt av utvalget, og i henhold til oppsatt 
møteplan, eller når leder av utvalget finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene 
krever det. 

2. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, oversikt over de saker 
som skal behandles, og opplysninger om hvor saksdokumentene er lagt ut. 

3. Innkallingen til møtet skal sendes utvalgets medlemmer og aktuelle varamedlemmer, samt 
personer med møterett, minst 7 dager før møtet skal finne sted. 

4. Sakslisten for møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være 
tilgjengelig for allmennheten. Møtet skal bekjentgjøres på en hensiktsmessig måte. 

5. Møtet i utvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt eller vedtak etter Kommunelovens paragraf 31. 

6. Utvalget kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern, eller 
andre tungtveiende private, eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for 
lukkede dører hvis møteleder krever dette, eller utvalget vedtar dette.  

7. For øvrig gjelder reglene i Kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte 
organer. 

 
 
Paragraf 7 – Møte- og talerett 

1. Ordfører har møte- og talerett i utvalgets møter. Ordfører kan la seg representere av et 
annet medlem av formannskapet, helst varaordfører. 

2. Rådmannen har møte-, tale- og forslagsrett i utvalgets møter. Rådmannen kan la seg 
representere av andre fra administrasjonen, jfr. Kommuneloven paragraf 23 nr. 2. 

3. Saksbehandlere har frammøteplikt i den utstrekning det er behov for det i forbindelse med 
opplysninger og/eller utgreiinger til den enkelte sak etter rådmannens bestemmelser, eller 
etter forespørsel fra utvalgets leder. 

 
 
Paragraf 8 – Gjennomføring av utvalgsmøtene 
Til den tid møtet er berammet roper møtelederen opp medlemmer og de varamedlemmer som skal 
møte for fraværende medlemmer. Er minst halvparten av medlemmene til stede, er organet 
vedtaksført. Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ingen av møtets deltakere forlate møtet for 
kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen. 

1. Saker som er nevnt i innkallingen behandles i den rekkefølge de er nevnt der. Forespørsler 
behandles dog etter øvrige saker, uten hensyn til mulig nummerorden på innkallingen. Det 
kan vedtas en annen rekkefølge. Er en sak tatt opp til behandling, kan ikke møtet heves før 
saken er avgjort ved avstemning 

2. Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsbehandling dersom 
møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den behandles.  

3. Møtelederen leser opp den betegnelsen saken har fått på innkallingen og gjengir eventuell 
innstilling i saken. 
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Paragraf 9 – Avstemming av forslag – vedtak fattes 
Er minst halvparten av medlemmene tilstede er organet vedtaksført. Innstilling treffes med 
alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av lov, Kommunelovens paragraf 
35 nr. 1 eller av valglovens paragraf 9-2 annet ledd, eller paragraf 9-3 annet ledd. Ved stemmelikhet 
i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. 

1. Møteleder kan foreslå at det foretas prøveavstemning. Denne avstemningen vil ikke være 
bindende for endelig avstemning i saken. 

2. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende. 
3. Ved framsending av saken til kommunestyret skal stemmefordelingen angis i innstillingen fra 

utvalget. 
4. De møtende har plikt til å avgi stemme. Ved valg kan hvert medlem kreve skriftlig 

avstemning. Ved skriftlig avstemning kan det stemmes blankt. 
Paragraf 10 – Inhabilitet 
Den som etter Kommunelovens paragraf 40 nr. 3 er inhabil i en sak, eller som etter nr. 4 i samme 
paragraf blir fritatt, deltar ikke i behandlingen av vedkommende sak. For inhabilitet for øvrig gjelder 
reglene i Forvaltningslovens kapittel II. 
 
 
Paragraf 11 – Protokollering av forhandlinger/møter 
Det skal føres møtebok. Utskrift av møteboken sendes innen en uke til medlemmene og andre med 
møterett. Referat fra møtet legges fram i det etterfølgende møte for godkjenning. 

1. Det skal føres inn for hvert møte; møtested, tid og fraværende medlemmer og møtende 
varamedlemmer. 

2. Trer noen fra eller til under forhandlingene, protokolleres dette slik at en av protokollen, 
sammenholdt med medlemsfortegnelsen, se hvem som har tatt del i behandlingen av hver 
sak.  

3. Det protokolleres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og hvem som stemte for 
de ulike forslagene, og at vedtakene gjøres på rett måte. Sakene protokolleres i rekkefølge 
for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak protokolleres de 
forslag som blir satt fram.  

4. Møtelederen, eller vedkommende utvalg i tilfelle protest mot møtelederens bestemmelser, 
avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates.  

 
 
Paragraf 12 – Sekretariat/sekretærfunksjonen 

1. Rådmannen bemyndiger sekretær for utvalget 
2. Rådmannen er ansvarlig for utvalgets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte-

/protokollutskrifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


