Lier kommune
FORMANNSKAPETS/HOVEDUTVALGENES
ANSVARSOMRÅDER
Vedtatt av kommunestyret 07.10.2014, sak 71.

Nedenfor følger en oversikt over formannskapets/hovedutvalgenes ansvarsområder.
For hvert hovedutvalg er angitt:
•
•

Ansvarsområde slik det er formulert i reglement
Ansvarsområde slik det er definert budsjettmessig

1. FORMANNSKAPET
REGLEMENTER:
Formannskapet legger fram for kommunestyret, innstilling til
• Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett etter reglene i kl. §§ 44 og 45
• årsregnskap og årsberetning, etter reglene i kl. § 48
• tertialrapporter
Formannskapet fatter vedtak/innstiller til kommunestyret i
• økonomisaker, som ligger utenfor fastsatte rammer for hovedutvalgene.
Formannskapet er politisk ansvarlig for
• interne saker
• saker om organisasjons- og strategiutvikling
• byggherrefunksjonen
• kommuneplan, kommunedelplaner og områdeplaner, overordnete økonomisaker og saker av
større økonomisk betydning
• eierfunksjonen i kommunale/interkommunale selskaper
• nødvendige oppgaver overfor kirkelig fellesråd
• næringsutvikling/sysselsetting og
• saker som ikke faller inn under noe annet hovedutvalg
Formannskapet er
• generalforsamling, for kommunalt heleide selskaper
Formannskapet har
• hastekompetanse i alle saker, jfr. kl. § 13
De av formannskapets medlemmer som utgjør den politiske del av administrasjonsutvalget, er
• arbeidsgiverutvalg overfor rådmannen

2
SAKSTYPER
• Byggherrefunksjonen
• Eiendomssaker
• Handlingsprogram, økonomiplan/årsbudsjett
• Hastekompetanse
• Interne saker (adm. og pol.)
• Klagesaker etter kommuneloven

• Næringssaker
• Organisasjonsutvikling
• Saker som ikke faller inn under andre
hovedutvalg
• Strategiutvikling (herunder kommuneplan)
• Års- og tertialrapporter, regnskap

VIRKSOMHETER/ANSVARSOMRÅDER UNDER FORMANNSKAPET
•
•
•
•

Anlegg og eiendom
Fellesområdet
Internenhetene
Kemnerkontoret

•
•
•
•

Kjøkken
Kommunens selskaper (AS’ene og IKS’ene)
Lier drift
Lier og Hurum IKT-tjeneste

2. HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET
REGLEMENTER:
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget er politisk ansvarlig for kommunens helse-, sosial- og
omsorgstjenester, inkl. salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger.

SAKSTYPER
• Barneverntjenester
• Eldreomsorg
• Forebyggende helsearbeid

• Helsetjenester
• Sosiale tjenester/NAV
• Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

VIRKSOMHETER/ANSVARSOMRÅDER UNDER HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGSUTVALGET
•
•
•
•
•
•
•

Barneverntjenesten
Bofellesskapene Frogner og Bratromvn
Frogner sykehjem
Habiliteringsvirksomheten
Helsetjenesten
Liertun sykehjem
Nøstehagen

•
•
•
•
•
•
•

Psykisk helse
Rehabiliteringsvirksomheten
Sosialtjenesten/NAV
Ytre Lier bofellesskap for funksjonshemmede
Ytre Lier hjemmetjeneste
Øvre Lier bofellesskap for funksjonshemmede
Øvre Lier hjemmetjeneste

3. GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG KULTURUTVALGET
REGLEMENTER:
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget er politisk ansvarlig for kommunens tjenester i
barnehager, grunnskolen, voksenopplæring, bibliotek, kulturskolen, kultur, idrett og fritid.

SAKSTYPER
• Barnehager
• Grunnskole og skolefritidsordning
• Kulturaktiviteter

• PP-tjeneste
• Voksenopplæring

VIRKSOMHETER/ANSVARSOMRÅDER UNDER GRUNNSKOLE-, BARNEHAGE- OG
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KULTURUTVALGET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteket
Dambråtan barnehage
Egge skole
Gullaug skole
Hallingstad skole
Heia skole
Hegg skole
Hennummarka barnehage
Hennummarka skole
Høvik skole

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultur og fritid
Kulturskolen
Lierbyen skole
Linnesstranda barnehage
Nordal skole
Oddevall skole
PP-tjenesten
Sylling skole
Tranby skole
Voksenopplæringen

4. MILJØUTVALGET
REGLEMENTER:
Miljøutvalget er politisk ansvarlig for kommunale tjenester og tilbud innen landbruk, fisk og vilt,
kommuneskog, renovasjon, og infrastruktur (vei, vann og avløp), veinavn, forurensning, miljøvern,
samfunnsutvikling.

SAKSTYPER
• Fisk
• Forurensningssaker
• Kommuneskog
• Landbruk

• Miljøvern
• Veinavn
• Vilt

VIRKSOMHETER UNDER MILJØUTVALGET
•

Landbruksforvaltningen

•

Sektor for samfunnsutvikling

5. PLANUTVALG
REGLEMENTER:
Planutvalget er politisk ansvarlig for kommunale tjenester og tilbud etter plan- og bygningsloven.

SAKSTYPER
• Saker etter plan- og bygningsloven, bortsett fra kommuneplan, kommunedelplaner og
områdeplaner, hvor formannskapet er ansvarlig.

VIRKSOMHETER UNDER PLANUTVALGET
•

Planseksjonen
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