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Regl ement for

L i vsl øp u tva l ge t

1. Sammensetting, funksjonstid og organets lovhjemmel
Livsløputvalgeter opprettet i medhold av kommuneloven § 5-7.

Livsløputvalgetbestår av 7 medlemmer med varamedlemmer. Utvalgets faste medlemmer
velges av kommunestyret. Medlemmene skal så langt det er mulig velges blant
kommunestyrets medlemmer, og de resterende blantkommunestyrets varamedlemmer.
Kommunestyret velger leder og nestleder i Livsløputvalget. Valgene gjelder for den
kommunale valgperioden.

Utvalget kan opprette arbeidsutvalg innenfor utvalgets ansvarsområde.

2. Myndighet, arbeids- og ansvarsområde
Livsløputvalgeter kommunens utvalg for bærekraftmålene

God helse
God utdanning
Mindre ulikhet
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I tillegg har utvalget et felles ansvar sammen med plan- og
utviklingsutvalget, formannskapet og kommunestyret om
målet Samarbeid for å nå målene.

Livsløputvalgetinnstiller overfor kommunestyret(og/eller formannskapet) i saker innenfor
kommunalsjefsområdene Helse og mestring og Oppvekst og kultur. Dette gjelder saker
innenfor:

Helse, omsorg og mestring
Familie og oppvekst
Utdanning
Barnehage
Kultur



 

 

 Flyktninger 
 Sosiale tjenester 
 Folkehelse 
 Bibliotek 
 Barnevern 

Utvalget har ansvar for og innstiller til kommunestyret i handlingsplaner, utredninger, 
meldinger, strategier og temaplaner innenfor sitt virkeområde. 

 

Livsløputvalget har avgjørelsesmyndighet i følgende saker: 
 Tildeling av midler fra kulturfondet i tråd med vedtatt reglement 

 Tildeling av talentstipend etter tilråding fra tildelingsutvalget 

 
Utvalget skal behandle kommunens årsmelding før den legges fram for kommunestyret. 
 
Utvalget kan uttale seg i andre saker eller sette saker på dagsorden som har betydning for 
utvalgets virkeområde. 
 

3. Møter 
Livsløputvalget skal ha møter etter møteplan vedtatt av kommunestyret, eller når leder eller 
minst 1/3 av medlemmene ber om det. 

Utvalget innkalles med en ukes varsel. Innkalling og sakspapirer legges da tilgjengelig på 
kommunens nettsider og i møteportalen. 

Rådmannen selv, eller den som møter på vegne av rådmannen, har møte- og talerett i 
møtene.  

I henhold til kommunelovens §11-2, er det leder, eller ved dennes fravær, nestleder som 
leder møtene. Har både leder og nestleder forfall velges en særskilt møteleder ved 
flertallsvalg.   

Utvalget er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 

Møtene gjennomføres i henhold til forretningsorden for kommunestyret, så langt denne 
passer. Det vises for øvrig til kommunelovens bestemmelser. 
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