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Reglement for arbeidsmiljøutvalget 

 
§ 1. VALG OG SAMMENSETNING. 
 
Arbeidsmiljøutvalget er et kombinert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg og et samarbeidsutvalg. Det opprettes i 
medhold av Arbeidsmiljølovens § 7-1, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne- og helsepersonalet er 
representert.  
 
Inderøy kommunes arbeidsmiljøutvalg består av 6 representanter med varamedlemmer - 3 representanter fra 
arbeidsgiversiden og 2 representanter utpekt av arbeidstaker-
organisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter bestemmelser fastsatt i Hovedavtalen. I tillegg møter 
hovedverneombudet som fast medlem.  
 
Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter for 2 år om gangen.  
 
§ 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 
 
Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal 
delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår 
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 
 
Arbeidsmiljøutvalget oppgaver framgår av arbeidsmiljølovens § 7-2.  
 
Arbeidsmiljøutvalgets beslutningsmyndighet fremgår av delegasjonsreglementet, hvis ikke annet er gitt i lov og 
forskrift. 
 
§ 3. ARBEIDSMILJØUTVALGETS MØTER 
 
a) Arbeidsmiljøutvalget 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) Arbeidsmiljøutvalget har møter i samsvar med møteplan, eller når lederen eller 1/3 av utvalgets medlemmer 
krever det. 
 
c) Arbeidsmiljøutvalget innkalles skriftlig med normalt åtte dagers varsel. Samtidig sendes ut saksliste og 
saksutredning, normalt med forslag til vedtak. Innkallingen og saksutredning sendes hvert medlem og til 
møtende varamedlemmer (større separate vedlegg sendes pr. epost). Møteinnkallingen kunngjøres på den 
måte som arbeidsmiljøutvalget bestemmer. 
 
d) Arbeidsmiljøutvalget 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 
 
 
§ 4 SEKRETARIAT 
 
Rådmannen er ansvarlig for at sekretariatsfunksjonen utføres tilfredsstillende. 

 


