
Reglement for Partssammensatt utvalg

Vedtatt av kommunestyret i møte 31.10.2019 sak 3/19, punkt 2 c, revidert av 

kommunestyret 14.09.2020 sak 88/20 

Partssammensatt utvalg er lovpålagt og opprettet i henhold til kommunelovens § 5-11 

1. Valg, sammensetting 
1.1. Partssammensatt utvalg består av 7 medlemmer. 5 medlemmer velges fra arbeidsgiversiden, 

hvorav to kommer fra kommunestyret. Medlemmene fordeles etter forholdstallsprinsippet, og 
hver gruppering har to flere varamedlemmer enn faste medlemmer. Utvalget velges for 4 år.  

Kommunale arbeidstakere bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter.  
2 medlemmer og varamedlemmer velges av og blant medlemmer i 
arbeidstakerorganisasjonene. Medlemmene velges for 2 år. Valget skjer etter 
forholdstallsprinsippet 

1.2. Kommunestyret velger leder og nestleder blant de politisk valgte medlemmer. 

2. Saker partssammensatt utvalg skal behandle 
2.1. Partssammensatt utvalgs hovedområde er overordnede personal - og organisasjonssaker og 

oppgaver som har tilknytning til kommunens arbeidsgiverfunksjon på overordnet nivå, samt 
saker etter likestillings- og diskrimineringsloven.  Dette med unntak av saker som er lagt til 
politiske organer, andre partsammensatte utvalg eller rådmannen. 

3. Saker hvor partssammensatt utvalg har avgjørelsesmyndighet 

3.1. Partssammensatt utvalg skal avgjøre saker som gjelder forholdet til ansatte som ikke 

avgjøres av kommunestyret selv, eller er rådmannens ansvar 

3.2.  Tildeling av stipender gitt med midler fra kompetanseløftet  

4. Mindretallsanke 

4.1. I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på 1 medlem, ordfører eller 

rådmann forlange saken lagt fram for formannskapet.  

4.2. Slik anke må settes fram i møtet og protokolleres for å ha oppsettende virkning. 

5. Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og habilitet 
5.1. De ansattes representanter er medlemmer av partssammensatt utvalg med samme 

rettigheter og plikter som de politisk valgte. 

5.2. Partssammensatt utvalg kan iht. Kommuneloven § 40 frita et medlem fra behandling av en 
sak dersom vedkommende selv ber om det og sier fra at vedkommende av personlige 
grunner ikke finner det riktig å delta.

6. Saksbehandling 
For saksbehandling i utvalget gjelder kommuneloven kapittel 11, forvaltningslovens 
kapitler IV-VI og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av 
kommunestyret. 

Rådmannen sørger for sekretariatsbistand til utvalget.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51


7. Ikrafttreden 
Reglementet er vedtatt av kommunestyret 31.10.2019 og trer i kraft 01.01.2020 
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.  
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