
Reglement for administrasjonsutvalget 
 
1. Valg og sammensetning.  
Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer, hvorav flertallet i utvalget 
skal bestå av representanter fra kommunen som arbeidsgiver. 4 medlemmer med varamedlemmer 
velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer, hvorav 2 også skal sitte i 
formannskapet. 3 medlemmer med varamedlemmer utpekes etter forholdstallsprinsippet av 
arbeidstakerorganisasjonene blant kommunens ansatte.  
 
Kommunale arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. For øvrig gjelder regler 
for valgbarhet til utvalget i tråd med lovteksten i ny kommunelov § 5-7, §§ 7-2 og 7-3. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder blant de kommunestyrevalgte representanter. Dersom et 
medlem faller fra, eller løses fra vervet, velges nytt medlem selv om det er valgt varamedlem. 
Utvalget skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
framgangsmåte fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene 
til organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
Trer lederen ut av vervet skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 
Funksjonstiden for de medlemmene og varamedlemmene som kommunestyret velger, følger den 
ordinære kommunevalgperioden. De ansattes representanter velges for 2 år av gangen. Uavhengig 
av dette trer en arbeidstakerrepresentant ut av utvalget dersom ansettelsesforholdet i kommunen 
opphører. 
 
2. Arbeidsområde 
Administrasjonsutvalget er kommunens partssammensatte utvalg som skal behandle saker som 
gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver, jf. kommuneloven § 5-11 og 
hovedavtalen del B § 4. Administrasjonsutvalget er samtidig kommunens likestillings- og 
mangfoldsutvalg. 
 
3. Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet 
Administrasjonsutvalget skal foreslå og behandle overordnede retningslinjer for kommunens 
personalpolitikk, herunder likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget skal drøfte kvalitets-, 
fornyings- og utviklingstiltak og oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer. 
Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er 
fastsatt i lov, i forskrift gitt i medhold av lov eller etter annet vedtak fattet av 
kommunestyret/formannskap, herunder: 

a) Behandle overordnende retningslinjer for kommunens personalpolitikk, likestilling og 
inkluderende arbeidsliv 

b) Vedta prosedyre for medarbeidersamtaler. 
c) Andre saker som kommunestyret/formannskapet måtte delegere til utvalget. 

 
4. Saker hvor administrasjonsutvalget har uttalerett 
Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:  

a) Forslag til reglementer og retningslinjer som berører arbeidstakerne 
b) Forslag til opprettelse og inndragning av stillinger hvor kommunestyret har 

beslutningsmyndighet. 
c) Forslag til større organisasjonsendringer. 
d) Andre saker som kommunestyret/formannskapet måtte forelegge administrasjonsutvalget. 

 
5.    Mindretallsanke 



I saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall forlange saken 
fremlagt for formannskapet. Ordfører og rådmann, eller den som møter i deres sted, kan også anke 
saken. Krav om anke må fremmes før møtets slutt og protokolleres. 
 
6.    Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og habilitet 
De ansattes representanter blir medlemmer av administrasjonsutvalget med samme rettigheter og 
plikter som de politisk valgte. De ansattes representanter har ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, 
rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
Administrasjonsutvalget kan frita et medlem fra å delta i behandlingen av en sak dersom 
vedkommende selv ber om det, og vedkommende er inhabil etter forvaltningslovens regler.  
 
7.    Administrasjonsutvalgets møter 

a) Administrasjonsutvalget avholder møter i henhold til vedtatt møteplan. Leder eller minst 3 
medlemmer kan kreve at det innkalles til ekstra møte. 

b) Administrasjonsutvalget innkalles normalt skriftlig med 1 ukes varsel. Saksdokumentene 
sendes til medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett.  

c) Administrasjonsutvalget er beslutningsdyktige når minst 4 av medlemmene er til stede og 
når de kommunestyrevalgte medlemmene er i flertall blant de tilstedeværende. Avgjørelser 
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

d) Ordfører og rådmann har møte- og talerett i administrasjonsutvalgets møter. 
e) Det skal føres møtereferat. Utskrift av møtereferatet sendes til medlemmene og 

varamedlemmene av administrasjonsutvalget og andre med møterett sammen med 
innkalling til nærmeste påfølgende møte. 

 
8.    Forholdet til administrasjonen 
Rådmannen har innstillingsrett i alle saker. Rådmannen stiller møtesekretær til disposisjon for 
administrasjonsutvalget. Rådmannen, eller den som møter for rådmannen, deltar i utvalgets møter 
med tale- og forslagsrett. I samråd med lederen kan rådmannen innkalle andre representanter fra 
administrasjonen til møtene, dersom det er ønskelig.  
 
9.    Rett til innsyn i saksdokumenter 

a) Utvalget har rett til innsyn i saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens 
virksomhet som ligger innenfor utvalgets virkeområde. Dessuten kan utvalget kreve innsyn i 
dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er nødvendig for 
utvalgets behandling av en konkret sak. 

b) Ethvert medlem og varamedlem har rett til innsyn i dokumentene i saker som behandles i 
utvalget. 

c) For så vidt gjelder tidspunkt for rett til innsyn, og særregler for innsyn i taushetsbelagte 
opplysninger, vises til bestemmelsene i forvaltningsloven, kommuneloven og bestemmelser 
for kommunestyrets saksbehandling. 

d) Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal rettes til rådmannen og behandles straks. 
 
10.    Taushetsplikt 
Medlemmene i administrasjonsutvalget er underlagt bestemmelsene i forvaltningslovens § 13 om 
taushetsplikt.  
 


