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Fagkomite 2 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 

Politisk organisering 



Fagkomite 1 

Plansaker, 

planlegging og 

teknisk drift 
 

Ansvarsområde: 

Vann, avløp og 

renovasjon. Veier og 

trafikk. Steds- og 

byplanlegging. 

Boligbygging. 

Fysiske anlegg. 

Fysisk kulturarv. 

Landskapsvern. 

Fagkomite 2 

Oppvekst 

 
Ansvarsområde: 

Barnehage, 

grunnskole, 

voksenopplæring. 

Musikk- og 

kulturskole. 

Barnevern. 

Forebyggende 

tjenester for barn og 

unge.   

Fagkomite 3 

Næring, miljø og 

kultur 
 

Ansvarsområde: 

Næringsutvikling. 

Reiseliv. Landbruk- 

Fiske/viltstell og 

dyrevern. 

Kulturarbeid. 

Bibliotek. Idrett og 

friluftsliv. 

Innbyggerkontakt. 

Forurensning. 

Miljøforvaltning. 

Skjenkebevillinger. 

Kommuneskogen.  

Fagkomite 4 

Omsorg 
 

Ansvarsområde: 

Pleie og omsorg. 

Helse- og 

folkehelsearbeid. 

Tiltak 

funksjonshemmede. 

Integrering. 

Habilitering/ 

rehabilitering. 

Psykiatri og rus. 

Sosiale 

tjenester/NAV.  

ØVRE EIKER KOMMUNE 

Politisk organisering 

Vedtatt av kommunestyret 

19.10.11 



 Administrativ organisering 

Vedtatt i kommunestyret  19.10.11 

ØVRE EIKER KOMMUNE 

Kultur- 

seksjon 

Rådmann 

Politisk ledelse 

Brukere/Innbyggere 

Eiersekretariat 

Bygn 

ings- 

seksjon 

Seksjon 

 for  

teknisk 

infra- 

struktur 

Kommuneeide selskaper 

Bygn-

ings- 

seksjon 

 

 

Kultur- 

seksjon 

Skole-  

og 

barne- 

hage- 

seksjon 

Helse 

 og 

Sosial- 

seksjon 

Omsorg- 

seksjon 

Budsjett,  

regnskap 

og 

innkjøp 

 

Interne 

støtte- 

funk- 

sjoner 

Plan, 

ressurs 

og  

næring 

Politisk sekretariat 



November 2011 

Kultur- 

seksjon 

Rådmann 

 Helse 
Kommunelege 

Legevakt 

Miljørettet helsevern 

 

Aktiv Eiker 

Plan 
Stedsutvikling 

Planlegging 

Miljø 

Prosjektledelse 

 Plan, ressurs og næring 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
Administrativ organisering 

Bygnings- 

seksjon 

Plan, 

ressurs og 

næring 

Næringsutvikling 
 

Seksjon for  

teknisk 

infrastruktur 

Kultur- 

seksjon 

Helse og  

sosial- 

seksjon 

Omsorgs- 

seksjon 

Skole og 

barnehage- 

seksjon 

Budsjett, 

regnskap  

og innkjøp 

Interne 

støtte- 

funksjoner 

 Landbruk 
Landbrukskontoret for Øvre og Nedre Eiker 

 Juridisk kontor 

 Kommuneskogen 



November 2011 

Kultur- 

seksjon 

Rådmann 

 Vann Veg og park 
  Teknisk sentral 

 Seksjon for teknisk infrastruktur 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
Administrativ organisering 

Bygnings- 

seksjon 

Seksjon for 

 teknisk  

infrastruktur 

 Avløp 
 Renovasjon 

Plan, 

 ressurs 

og næring 

Kultur- 

seksjon 

Helse og  

sosial- 

seksjon 

Omsorgs- 

seksjon 

Skole og 

barnehage- 

seksjon 

Budsjett, 

regnskap 

og innkjøp 

Interne 

støtte- 

funksjoner 



November 2011 

Rådmann 

 Byggesak 
Forvaltning, drift og  

    vedlikehold bygninger 

Renhold 

 Bygningsseksjon 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
Administrativ organisering 

Oppmåling 

Kultur- 

seksjon 

Seksjon for 

teknisk 

infrastruktur 

Bygnings- 

seksjonen 

Plan, 

 ressurs 

og næring 

Kultur- 

seksjon 

Helse og  

sosial- 

seksjon 

Omsorgs- 

seksjon 

Skole og 

barnehage- 

seksjon 

Budsjett, 

regnskap 

og innkjøp 

Interne 

støtte- 

funksjoner 



November  2011 

Kultur- 

seksjon 

Rådmann 

Kunst- og kulturformidling 

Frivillig kulturliv 

Profesjonell kunst og kultur 

Kultur og næring 

Kulturarv 

Støtteordninger 

Publikumsutvikling 

 

 

Idrett og fysisk aktivitet 

Kommunale idrettshaller 

Kommunale svømmehaller 

Frivillig idrett 

Friluftsliv 

Spillemidler 

Støtteordninger 

 

 Kulturseksjon 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
Administrativ organisering 

Seksjon for 

teknisk 

infrastruktur 

Bygnings- 

seksjonen 

Helse og  

sosial- 

seksjon 

Omsorgs- 

seksjon 

Skole og 

barnehage- 

seksjon 

Budsjett, 

regnskap 

og innkjøp  

Plan, 

ressurs og  

næring 

Interne 

støtte- 

funksjoner 

Bibliotek 

Kunnskap- og litteraturformidling 

Hovedbibliotek (Hokksund) 

Fiskum bibliotekfilial 

Skotselv bibliotekfilial 

Bokbamsen 

 

 

Kulturtilbud for barn og unge 

Ungdomsklubber 

Kulturverkstedene 

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) 

Ferieaktiviteter 

Prosjekter og arrangementer 



November 2011  

Rådmann 

 Darbu skole     

 Vestfossen ungdomsskole   

 Vestfossen barneskole  

 Ormåsen oppvekstsenter                  

 Skotselv skole 

 Kultur- og musikkskolen 

 Røren skole 

 Hokksund barneskole 

Skole- og barnehageseksjon 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
Administrativ organisering 

Hokksund ungdomsskole 

 Lerberg barnehage 

 Røren barnehage 

 Smellhaugen barnehage 

 Solbakken barnehage 

 10 private barnehager 

   2 familiebarnehager 

 Åpen barnehage 

 Voksenopplæringen 

Skole og 

barnehage- 

seksjon 

Seksjon for 

teknisk 

infrastruktur 

Bygnings- 

seksjonen 

Helse og  

sosial- 

seksjon 

Omsorgs- 

seksjon 
Kultur- 

seksjon 

Budsjett, 

regnskap 

og innkjøp 

Plan, 

ressurs og  

næring 

Interne 

støtte- 

funksjoner 



Rådmann

 Ergo- og 

fysioterapi-

tjenesten

Habilitering

Rehabilitering

Boligtilpasning

Private 

fysioterapeuter

Hjelpemiddelformi

dling

Korttidsutlån av 

hjelpemidler

Helse- og sosialseksjon

ØVRE EIKER KOMMUNE
Administrativ organisering

Psykisk 

helsetjeneste/rus

Ambulerende team

Ambulerende rusteam

Dagsenter

Aktivitetsgrupper

Nettverksteam

Boligteam

Kunstkilden

LAR (legemiddelass.     

rehabilitering)

Pårørendegrupper

Lev Vel (Lav terskel)

Fritidskontakt

Råd og veiledning

Boliger

Familiesenteret
Familieteam

Psykolog

Foreldreveiledning/PMTO

Råd og veiledning

Grupper /samtaler med 

ungdom, barn, foreldre

Barnefokusgruppa

PMTO veiledning i 

skole/barnehage

Home Start

Kriseteam

Psykisk helsetilbud           

0-16  år 

Helsestasjon

Helsestasjon 0-6 år

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom      

Jordmortjeneste

Flyktninghelse/smittevern

Reisevaksine

Boliger

Boligteam

Råd og veiledning 

Startlån

Tilskudd til

etablering

Tilskudd til 

utbedring

 Bostøtte

 Kommunalt 

botilskudd

Helse og

sosial-

seksjon

Seksjon for

teknisk

infrastruktur

Bygnings-

seksjonen

Skole og 

barnehage

seksjon

Omsorgs-

seksjon
Kultur-

seksjon

Budsjett

og

regnskap

Plan,

ressurs og 

næring

Interne

støtte-

funksjoner

Barnevern

Barneverntjenester

Mottak

Undersøkelse

Hjelpetiltak

Omsorgstiltak

Adopsjonssøknad

Foreldreveiledning

Råd og veiledning

Samtaler med barn 

og unge

Ungdomskontakten

Oppsøkende

virksomhet

Ulike aktivitetstilbud

PPT

Sakkyndighetsarbeid

Bistå skolene med

kompetanse- og

organisasjonsutvikling

Råd og veiledning

Foreldreveiledning

Samtaler med barn

og unge

NAV sosial

Sosialkontor

Gjeldsrådgiver

Utlendingsavdeling

Akutt botilbud

November 2011 



Nov 2011 

Rådmann 

 Hjemmetjenesten Vestfossen 
  Grevlingstien bofellesskap 

   Trygdepensjonatet omsorgsboliger 

   Hammergata omsorgsboliger 

Boliger/tjenester til 

funksjonshemmede 
 Eiker Aktivitetssenter, Avlasning/barnebolig, Frognes,  

      Faasen. Nøsteelva og Skauholt 

 Omsorgsseksjon 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
Administrativ organisering 

Hjemmetjenesten Hokksund/Skotselv 
  Sundmoen omsorgsboliger 

   Haugløkka omsorgsboliger 

Vikarsentralen/felles nattjeneste 

BPA 

Eikertun sykehjem 
  Avdelingene Korttid/Rehab, Lindrende, Utsikten, Solgløtt,, 

     Huldrehaugen 

Kjøkken / vaskeri 

Omsorgs- 

seksjon 

Seksjon for 

teknisk 

infrastruktur 

Bygnings- 

seksjonen 

Helse og  

sosial- 

seksjon 

Skole og 

barnehage- 

seksjon 

Kultur- 

seksjon 

Budsjett 

og 

regnskap 

Plan, 

ressurs og  

næring 

Interne 

støtte- 

funksjoner 



November 2011 

Budsjett,  

regnskap 

og innkjøp 

Rådmann 

Budsjett og regnskap 
Interkommunale selskaper 
Drammensregionens brannvesen, Vestre Viken 

110 IKS, Buskerud kommunerevisjon IKS, 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 

 Fakturering 

 Budsjett og regnskap 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
Administrativ organisering 

 Innkjøp 

Seksjon for 

teknisk 

infrastruktur 

Bygnings- 

seksjonen 

Helse og  

sosial- 

seksjon 

Omsorg- 

seksjon 

Skole og 

barnehage- 

seksjon 

Kultur- 

seksjon 

Plan, 

ressurs og  

næring 

Interne 

støtte- 

funksjoner 

Eiersekretariat 

     Øvre Eiker Energi AS 

       Eiker Eiendomsutvikling AS 

 Skatteoppkreveren i Eiker 

 Kirken 



November 2011 

Interne 

støtte-

funksjoner 

Rådmann 

 Personal 

 Arkiv 

 Interne støttefunksjoner 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
Administrativ organisering 

 Servicesenteret 

Seksjon for 

teknisk 

infrastruktur 

Bygnings- 

seksjonen 

Helse og  

sosial- 

seksjon 

Omsorg- 

seksjon 

Skole og 

barnehage- 

seksjon 

Kultur-  

seksjon 

Plan, 

ressurs og  

næring 

Budsjett  

og 

regnskap  

 IKT 


