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Reglement for administrasjonsutvalget 
 
§ 1.  Valg og sammensetning.  
Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen og representanter valgt av og blant 
de ansatte.  Utvalgets flertall skal bestå av representantene for kommunen.  Kommunestyret velger selv 
kommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse. 
 
I samsvar med prinsippene som ligger til grunn for kommunens gjeldende 
organisasjonsplan, skal representantene for kommunen med vararepresentanter være identiske med 
medlemmene og varamedlemmene av formannskapet.  De ansatte skal være representert i utvalget med fire 
representanter med personlige vararepresentanter.  Representanter og vararepresentanter utpekes av 
arbeidstakerorganisasjonene. 
 
§ 2.  Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og habilitet.  
De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk 
valgte. 
 
§ 3.  Ansvarsområde 
I den utstrekning myndigheten ikke er delegert til andre utvalg eller til administrasjonen, skal 
administrasjonsutvalget behandle alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 
ansatte. 
 
§ 4.  Myndighet.  
Dette fastsettes i kommunens delegasjonsreglement innenfor den ramme som kommunelovens § 25 og 
Hovedavtalens del B § 4 Partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg fastsetter.  
 
§ 5.  Mindretallsanke. 
I saker som administrasjonsutvalget avgjør, kan et mindretall, ordføreren eller rådmannen innen møtets slutt 
forlange saken fremlagt for kommunestyret for avgjørelse.  Kravet må protokolleres. 
 
§ 6.  Administrasjonsutvalgets møter.  
a) Administrasjonsutvalget behandler sakene i møte. Møtene holdes for åpne dører. En sak skal allikevel 
behandles for lukkede dører når kommunelovens § 31 krever det. Utvalget kan også vedta lukkede dører i 
andre enkeltsaker dersom kommunelovens § 31 eller andre lover eller forskrifter hjemler det. Debatt om dette 
skal foregå for lukkede dører hvis møteleder, eller utvalget vedtar det. 
 
b) Administrasjonsutvalget har møter i samsvar med møteplan, eller når lederen eller 1/3 av utvalgets 
medlemmer krever det. 
 
c) Administrasjonsutvalget innkalles skriftlig med normalt åtte dagers varsel. Samtidig sendes ut saksliste og 
saksutredning, normalt med forslag til vedtak. Innkallingen og saksutredning sendes hvert medlem av 
administrasjonsutvalget og til møtende varamedlemmer (større separate vedlegg sendes pr. epost). 
Møteinnkallingen kunngjøres på den måte som administrasjonsutvalget bestemmer. 
 
d) Administrasjonsutvalget er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, 
medregnet møtende varamedlem. Avgjørelse treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 
 
e) Det skal føres møtebok. Forslag til vedtak det voteres over, skal fremmes skriftlig. Etter møtet tas utskrift av 
møteboka. Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer. Møteboka legges ut på 
kommunens hjemmeside 
 
f) Rådmannen, eller representant for rådmannen, er til stede i møtene med rett til å uttale seg. 
 
§ 7.  Sekretariat.  
Rådmannen er ansvarlig for at sekretariatsfunksjonen utføres tilfredsstillende. 


