
 
 

REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES 
ADMINISTRASJONSUTVALG 
 
Dette reglementet kommer i tillegg til reglene i felles reglement for alle politiske organer. 
 
§ 1 Administrasjonsutvalgets mandat og funksjon 
Administrasjonsutvalget er kommunens utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet 
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget er opprettet med hjemmel i 
hovedavtalens del B, § 12.1 og kommuneloven § 25. 
 
§ 2 Oppnevning og sammensetning 
Administrasjonsutvalget skal bestå av inntil 7 av formannskapets medlemmer. De ansatte 
skal ha 7 representanter, jf. hovedavtalen del B § 12-2.  
 
Arbeidstakerne velger 4, hvorav fungerende leder og nestleder, eller i dennes sted et annet 
medlem av Arbeidsutvalget, er selvskrevne. 
 
Arbeidslederne, tekniske funksjonærer og merkantile funksjonærer kan velge en 
representant hver. 
 
§ 3 Vedtaksførhet og stemmeplikt 
Administrasjonsutvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede, jf. 
kommuneloven § 33. Medlemmene har plikt til å stemme i alle saker. 
 
§ 4 Møtene i administrasjonsutvalget 
Administrasjonsutvalget holder møter etter oppsatt møteplan eller når lederen eller 2 av 
medlemmene krever det. 
 
Møteinnkalling med sakliste, saksfremlegg og vedlegg sendes ut iht. § 4 i felles reglement for 
alle politiske organer. 
 
Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall og/eller inhabilitet gjelder reglene i felles reglement 
for alle politiske organer, § 4. 
 
Vedtak fattes med alminnelig flertall av de stemmene som avgis. Ved stemmelikhet, har 
leder dobbeltstemme. 
 
Det føres protokoll fra utvalgets møter. Protokollen skal gi opplysninger om hvilke 
medlemmer som har vært til stede. Vedtak refereres nøyaktig. Stemmetallet refereres. 
Forslag fra dissenterende medlemmer skal protokolleres. 
 
Utvalget treffer sine vedtak i møte. Ved fjernmøter eller skriftlig saksbehandling gjelder egne 
bestemmelser fastsatt i forskrift av 13.1.1993, jf. kommuneloven § 30. 
 
Protokollen sendes medlemmene, varamedlemmene, rådmannen, ordføreren og 
kommunestyret. Særutskrift sendes de saken gjelder, med kopi til den aktuelle enhetens 
leder. 
 
§ 5 Deltakere i administrasjonsutvalgets møter 
Utvalgets medlemmer deltar i møtene. Ordfører eller dennes stedfortreder har møte- og 
talerett i møtene, jf. kommuneloven § 9 nr. 4. Rådmannen eller dennes stedfortreder har 
møte- og talerett, jf. kommuneloven § 23 nr. 3. 



 
§ 6 Administrasjonsutvalgets oppgaver 
Administrasjonsutvalget skal vedta personalreglement og andre retningslinjer for ansatte. 
Videre skal det være kommunens partssammensatte utvalg for drøfting og utforming av blant 
annet: 

 arbeidsgiverpolitikk generelt 

 særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling m.m. 

 omstilings- og endringsarbeid 

 organisasjonsutvikling 

 reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte 

 fastsetting av kommunens lønnspolitikk 
 
 

 


