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Innledning

Kommunestyret er øverste myndighet i kommunen og skal i medhold av
kommuneloven §5-2 opprette minimum ett partssammensatt utvalg –
administrasjonsutvalg.

Lovhjemmel for Partssammensatte utvalg

Kommuneloven §5-11 fastsetter rammene for partssammensatt utvalg:
I alle kommuner og fylkeskommuner skal det opprettes ett eller flere
partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) for behandling av saker som
gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen eller fylkeskommunen som
arbeidsgiver. Hvis minst 3/4 av de ansatte ønsker det, kan slike utvalg erstattes
med andre ordninger.
Partssammensatte utvalg settes sammen av representanter for kommunen eller
fylkeskommunen og for de ansatte. De ansattes representanter velges av og
blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i utvalget skal bestå av
representanter for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og
fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens representanter og
utvalgets leder og nestleder blant disse.
For de ansattes representanter gjelder valgbarhetsreglene i §§ 7-2 og 7-3,
bortsett fra bostedskravet.
For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for andre utvalg etter § 5-7.

Valg og sammensetning

Partssammensatt utvalg i Hadsel kommune består av fem medlemmer. Tre av
medlemmene velges av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.
Disse medlemmer velges for fire år, selv om kommunestyret har adgang til å
omgjøre slikt vedtak. Kommunestyret velger selv leder og nestleder. De to
øvrige medlemmer velges av og blant de ansattes arbeidstakerorganisasjoner for
to år av gangen, jamfør hovedavtalen §4.

Ansvarsområde

Partssammensatt utvalg er Hadsel kommunes utvalg for overordnede og
prinsipielle saker innenfor personal- og lønnspolitiske saker samt
organisasjonsutvikling. Partssammensatt utvalg har i henhold til kommuneloven
§25 nr. 1 et overordnet ansvar for behandling av saker som gjelder forholdet
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Delegasjoner

Partssammensatt utvalg er med hjemmel i kommuneloven gitt følgende
delegasjon av Hadsel kommunestyre:
A. Med hjemmel i kommuneloven §10 nr. 2 gis partssammensatt utvalg
myndighet til å treffe avgjørelser innenfor sitt ansvarområde der det etter
kommuneloven er gitt adgang til å delegere. Overordnede saker som
partssammensatt utvalg ikke er delegert av kommunestyret, samt saker
hvor avgjørelse ikke vil være innenfor kommunestyrets allerede vedtatte
planer skal fremmes for kommunestyre/formannskap.
B. Innenfor sitt definert ansvarsområde, samt vedlegg til dette reglement,
treffe avgjørelser innen særlover og endringslover med tilhørende

forskrifter som følger:
1) Diskrimineringsloven om etnisitet
2) Diskrimineringsloven om seksuell orientering
3) Diskriminerings- og tilgjengelighetslove
C. I saker der partssammensatt utvalg ikke har myndighet til å treffe
avgjørelse innen sitt ansvarsområde og sakens karakter tilsier at den ikke
skal forelegges formannskapet, skal hovedutvalget innstille til
kommunestyrets behandling.
D. Partssammensatt utvalg har rett til å uttale seg til Hadsel formannskap om
budsjett- og økonomiplaner der det direkte angår forholdet mellom de
ansatte og kommunen som arbeidsgiver
E. Innenfor rammer av budsjett og økonomiplan, utarbeide og ajourholde
overordnede styringsverktøy for ansvarsområdet, definert som:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Arbeidsreglementet
Ansettelsesreglementet
Etiske retningslinjer
Permisjonsreglementet
Overordnet kompetanseplan
Seniorpolitisk plan
Plan for rekruttering og likestilling
HMS-retningslinjer

F. Partssammensatt utvalg har rett til å uttale seg i generelle høringssaker
innenfor ansvarsområdet, samt avgi høring i mindre prinsipielle saker
innenfor ansvarsområdet.
G. Behandle/sluttbehandle saker av prinsipiell art innenfor ansvarsområdet
H. Vedtaksmyndighet i saker som ikke er lovfestet eller delegert til
kommunestyret, andre hovedutvalg eller kommunedirektør, men som er
innenfor ansvarsområdet.

Unntak og begrensninger


I saker innenfor ansvarsområdet som får økonomiske konsekvenser skal
partssammensatt utvalg innstille til formannskapet for avgjørelse.

