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Partsutvalget - reglement 
 

1. Innledning 
Partsutvalget er et partssammensatt utvalg opprettet i henhold til kommunelovens § 5-11 og 

Hovedavtalens (HA) del B § 4.  

 

2. Sammensetning 

Arbeidsgiversiden skal bestå av minst 3 politikere valgt av kommunestyret, og minst 2 

representanter for de ansatte utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsgiver skal ha flertall i 

utvalget. 

I Evje og Hornnes kommune består partsutvalget av 7 medlemmer, herunder; 

 

 5 politisk medlemmer valgt av kommunestyret, som representerer arbeidsgiver 

 2 medlemmer oppnevnt av og blant de ansatte.  

 

Ansattes representanter utpekes av sine organisasjoner etter forholdstallsprinsippet (HA del b § 4, 

4. ledd). 

 

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget kan delta med en 

observatør med møte og talerett. 

 

3. Ansvar/ reglement 

Partsutvalget er delegert myndighet til å behandle og treffe avgjørelser i følgende sakstyper som 

ikke er delegert til kommunedirektør: 

 

Overordnede og prinsipielle saker vedrørende forholdet mellom arbeidstaker og kommunen som 

arbeidsgiver. Herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv der myndighet ikke er delegert 

eller lagt til andre. 

 

Anke på personalsaker og andre saker innenfor partsutvalgets ansvarsområde, som iht. delegert 

myndighet avgjøres av administrasjonen. 

 

Vedta instrukser, stillingsbeskrivelser og avtaler for de stillinger hvor kommunestyre er 

ansettelsesmyndighet (kommunedirektør). 

 

Drøfte og gi tilrådninger til kommunestyre og kommunedirektør på det overordnede prinsipielle 

personalpolitiske - og arbeidsgiverpolitiske område 

 

Avgjøre saker vedrørende organisasjonsmessige endringer som vesentlig endrer kommunens 

tjenesteproduksjon eller de ansattes arbeids- og ansettelsesvilkår. 

 

4. Medlemmers myndighet 

De ansattes representanter er medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de 

politisk valgte. De kan dog ikke velges til eller delta i forhandlinger/ forberedelse til forhandlinger i 

saker mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller ha vedtaksmyndighet i fastsettelse av lønnspolitisk 

plan. 
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5. Administrasjonens deltakelse  

Kommunedirektør, eller den han bemyndiger, tar del i møtet med møte- og talerett i medhold av 

kommunelovens § 13-1 femte ledd.  

 

En ansatt fra administrasjonen deltar som protokollfører og ellers som sakkyndige når lederen eller 

utvalget kaller dem inn. Disse kan gi opplysninger og utgreiinger, men har ikke anledning til å delta i 

vedtaksprosess. 

 


