
REGLEMENT FOR 
ADMINISTRASJONSUTVALGET 

Vedtatt i kommunestyret 08.02.12 sak 13/12 
 
 

§ 1 - VALG OG SAMMENSETNING 
 
Administrasjonsutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer.  
Administrasjonsutvalgets politiske representanter velges blant kommunestyrets faste 
representanter. De tilsatte skal være representert i dette utvalget med 2 representanter utpekt 
av arbeidstakerorganisasjonene etter forholdstallprinsippet. Som delingstall benyttes 
kvotienten 1,4 og deretter oddetall 3, oddetall 5 osv, jfr. HA del B § 4.  
Kommunestyret velger leder og nestleder. Jfr. kommuneloven § 25 punkt 2. 
Valgene gjelder for den kommunale valgperiode 
Dersom et medlem dør eller løses fra vervet, velges nytt medlem selv om det er valgt 
varamedlem.  
Er nemnda valgt etter reglene om forholdstallsvalg, skal det suppleres fra den gruppe som står 
bak den som går ut. Dør lederen eller løses han/hun fra vervet, skal det velges ny leder selv 
om det tidligere er valgt nestleder. Jfr. kommunelovens § 16 punkt 3 og 4 
 

§ 2 - ARBEIDSOMRÅDE 
 
Administrasjonsutvalget har som arbeidsområde oppgaver som er knyttet til kommunens  
arbeidsgiverfunksjon, herunder overordnet lønns- og personalpolitikk. Utvalget behandler 
saker om: Kommunens organisering, opplæring/kompetanseheving og overordnet 
personalpolitikk. 
 

§ 3 - OPPGAVER OG MYNDIGHET 
 
A. Avgjørelsesmyndighet. 

- Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som 
er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av overordnet organ, herunder: 

- Vedta retningslinjer for kunngjøring av stillinger. 
- Avgjøre tvilsspørsmål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og andre 

bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår, herunder bl.a. 
ansiennitetsspørsmål. 

- Andre saker som kommunestyret, formannskapet, administrasjonssjefen eller de 
hovedtillitsvalgte måtte forelegge utvalget. 

- Opprette underutvalg i den grad dette er ønskelig. 
- Forberede og fatte vedtak til reglement som berører de ansatte. 

  
Et vedtak i administrasjonsutvalget kan bringes inn for formannskapet dersom et mindretall 
av medlemmene krever det. 
Ordfører og administrasjonssjefen, eller den som møter i deres sted, kan også anke saken til 
formannskapet. 
Slikt krav må fremsettes før møtets slutt. 
 
B. Rådgivende myndighet. 
Administrasjonsutvalget gir tilråding i følgende saker: 

- Ved utlysning av stilling som administrasjonssjef/assisterende administrasjonssjef 



- Ved ansettelse av Administrasjonssjef 
- Forslag til sentrale avtaler. 
- Nye organisasjons- og bemanningsplaner. 
- Forslag til effektiviseringstiltak 
- Lønnspolitisk plan 
- Personalpolitiske retningslinjer 
- Forslag til instrukser og stillingsbeskrivelser. 
- Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler. 

- Andre saker som kommunestyret, formannskapet, administrasjonssjefen eller de 
hovedtillitsvalgte må forelegge utvalget. 

 
C. Øvrige oppgaver. 
- Administrasjonsutvalget skal bidra til en hensiktsmessig og personalpolitisk forsvarlig 

organisering av den kommunale virksomhet. 
- Administrasjonsutvalget skal etter nærmere retningslinjer virke for samordning av tiltak som 

angår bl.a. rekruttering, introduksjon, informasjon, utdannelse og vernearbeid, jfr. Lov om 
arbeidsmiljø. 

- Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor dets arbeidsområde blir 
gjennomført. 

 
§ 4 - ADMINISTRASJONSUTVALGET MØTER 

 
e) Administrasjonsutvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevd eller når 2 medlemmer 

krever det. 
f) Administrasjonsutvalget innkalles normalt skriftlig med 8 dagers varsel. Saksdokumentene 

sendes til medlemmer og varamedlemmer og alle andre med møterett. 
g) Administrasjonsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til 

stede.  
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 
Det skal føres møtebok. Utskrift av møtebok sendes til medlemmene /varamedlemmene ved 
utsendelse av innkalling til neste møte. Medlemmene underskriver møtebok.  
 

§ 5 - SEKRETARIATETS OPPGAVER 
 
Administrasjonssjefen eller dennes stedfortreder har sekretariatsfunksjonen for 
administrasjonsutvalget, med møte og talerett.  
Sekretariatet kan i samråd med utvalgets leder innkalle andre som en finner det ønskelig å 
rådføre seg med, herunder representanter fra administrasjonen og/eller de ansatte. 
 

§ 6 - FORHANDLINGSUTVALG 
 
Arbeidsgiverens medlemmer i administrasjonsutvalget utgjør kommunens forhandlingsutvalg 
i saker der administrasjonen er inhabil. 
 

§ 7 - ARBEIDSTAKERNES KOMPETANSE OG HABILITET 
 
De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter, plikter og 
ansvar som de politisk valgte. 
Inhabilitet vurderes på samme måte som for utvalgets øvrige medlemmer, jfr. 
Forvaltningslovens og Kommunelovens bestemmelser. 



Administrasjonsutvalget kan frita et medlem fra behandling av en sak dersom vedkommende 
selv ber om det og sier fra på forhånd at vedkommende av personlige grunner ikke finner det 
riktig å delta. 
 

§ 8 
DETTE REGLEMENT GJELDER BARE I DEN UTSTREKNING DET IKKE ER I 
STRID MED LOV, ELLER FORSKRIFTER GITT I MEDHOLD AV LOV ELLER 
AVTALEVERK. 
 


