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REGLEMENT 
 

FOR 
 

HÆGEBOSTAD ADMINISTRASJONSUTVALG 
 
 
 

Vedtatt av kommunestyret den 02.02.2017 
 
 
 
 
§  1. VAL OG SAMANSETJING. 
Formannskapet er, jf. reglement for formannskapet § 1, saman med 3 medlem som skal 
utpeikast etter forholdstalls prinsippet av og blant arbeidstakar-organisasjonane, 
kommunen sitt administrasjonsutval. (K.L. §25) 
 
§ 2. FASTSETTING AV MØTE, SAKSLISTE OG INNKALLING- KL.§ 32 
Administrasjonsutvalet skal ha møte når formannen finn det påkrevd, eller når meir enn 3 
medlem krev det. Formannen er ansvarleg for kunngjering og innkalling til det einskilde 
møte med opplysningar om tid og stad for møtet, og om kor dokumenta er lagt ut. 
Sakslista er offentleg, jf. offentligheitslova § 3. Den skal konkret angje kvar enkelt sak. 
 
Saker som er unntatt offentlegheit og skal bli handsama for lukka dører, står på same 
saksliste som dei andre sakene. Om det er nødvendig av omsyn til teieplikta, skal krav til 
konkret sakliste fråvikast. 
 
l tillegg til dei faste medlemane skal innkallinga med sakskart, sendast til første 
varamedlem for dei einskilde medlemmar, og andre etter nærmare avtale med 
servicekontoret. 

 
Sakslista skal sendast ut 7 dagar før møte.  

 
Rådmannen har møte-, tale- og forslagsrett i utvalet sine møter. 
 
 
§ 3. SAKER HVOR ADMINISTRASJONSUTVALET HAR AVGJERDSMYNDE OG 
UTTALERETT 
Administrasjonsutvalet er et partssamansett utval etter KL § 25. Administrasjonsutvalet 
skal etter KL § 25 pkt. 1 behandle saker som gjeld forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgivar og de tilsette. 
 
Administrasjonsutvalet treffer vedtak innanfor budsjettet sine rammer og etter dei 
retningsliner som er fastsett i lov, i medhald av lov, gjeldane avtaleverk eller vedtatt av 
kommunestyre. 
 
Vedta evt. uttale seg om retningsliner for tilsettings- og rekrutteringsprosedyren, 
permisjonsreglement, andre reglementer m.v. og evt. retningslinjer som krev politisk 
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behandling. 
 
Avgjere tvistespørsmål som tolking og praktisering av avtalar, reglement og andre reglar 
som vedkjem dei tilsette sine tilsettings- og arbeidsvilkår. 
 
 
§  4. MINDRETALSANKE. 
I saker kor utvalet har avgjerdsmynde, kan eit mindretal forlange saka lagt fram for 
kommunestyret. 
 
Rådmannen kan også anke saka. Krav om anke må setjast fram før møtet er slutt, og 
protokollerast. 
 
 
§ 5. ARBEIDSTAKARREPRESENTANTANE SIN KOMPENTANSE OG HABILITET. 
Dei tilsette sine representantar blir medlemmer av utvalet med same rettigheiter og plikter 
som dei politisk valde. 
 
 
§ 6. SAKSHANDSAMINGA. 
For sakshandsaminga  i administrasjonsutvalet  gjeld reglane  i kommuneloven  og 
utfyllande  reglar i politisk   sakshandsamingsreglement   gitt  av  kommunestyret. 
 
 
§  7. IKRAFTTREDEN. 
Reglementet trer i kraft straks. 
 


