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PARTSAMMENSATT UTVALG - KOMMUNELOVENS § 25

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

Av møteprotokollen etter Parssamensatt utvalg 4.05.12 fremkommer følgende:
((Det lages sak til neste møte medforslag til liste over saker som skal behandles i

partssammensatt utvalg og hva som ska/orienteres om i partssammensatt utvalg))

Parssamensatt utvalg er opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 25 og Hovedavtalens del
B §4.

Hovedavtalen Del B § 4 Parssanensart utvalg:
Det skal i alle kommuner og.flkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalgfor
behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller .flkeskommunen som arbeidsgiver og
de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på annen måte. Det vises til
Kommunelovens § 25.
Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens
personalpolitikk, herunder tiltakfor likestiling og inkluderende arbeidsliv.
Utvqlget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utvklingstiltak, oppfølging og implementering av
nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av
saker fra sentralt kontaktmøte.
De tilsatte skal Være representert i dette utvalg med minst to representanter utpekt av
arbeidstakerorganisasjonenelforhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet.
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta med en observatør med
møte- og talerett.

Kommunelovens § 25. Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg:
1. Det skal i alle kommuner og.flkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg-
administrasjonsutvalg -"for b-ehandling-avsakersom gfelderforholdetmellom-kommunen eller
.flkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre
ordninger dersom dette får tilslutningfra minst trefjerdedeler av de ansatte.

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller .flkeskommunen og 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 .flkeskommunen. Kommunestyret og.flkestinget velger
selv kommunens eller .flkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.
3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.



4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser somfor andre faste utvalg.

Rådman har forespurt en rekke andre kommuner om deres praksis, - tre kommuner har
respondert.

Bodø kommune
Bodø kommune valgte fra og med denne valgperioden å endre navn på det tidligere
Administrasjonsutvalget til Organisasjonsutvalget.
De 5 medlemmene fra arbeidsgiversiden velges blant formanskapets medlemmer og 2
tilitsvalgte velges i tilegg. Organisasjonsutvalget er også godtgjøringsutvalg og
likestilingsutvalg. I det politiske hierarkiet er de sidestilt med bystyrekomiteen og
kontrollutvalget. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av politisk sekretariat, mens personal- og
organisasjonssjefen samordner saksbehandlingen på det administrative planet i forkant av
møene. Saker:

. Overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, heruder titak for

likestiling og inkuderende arbeidsliv
. Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak

. Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reförier o.l.

. Samordning av titak som angår rekrttering, introduksjon, utdanelse og vernearbeid i
h.h.t. arbeidsmiljøloven

. Skal forelegges større organisasjonssaker som berører flere avdelinger/etater til

uttalelse/innstiling før saken förelegges bystyret.

Rana kommune
Hva sorn skal behandles i Partssamensatt utvalg er regulert i Rana kommunes
delegasjonsreglement og i reglement for folkevalgte. Delegasjonsreglementet er for øvrig er
under revisjon.
De politisk valgte medlemmene i administrasjonsutvalget utgjør et arbeidsgiverutvalg som gis
myndighet ti å fastsette prinsipielle retningslinjer og rammer vedrørende lønn til
produksjonssjefer og fastsetter lønn for rådrnan innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser.
Arbeidsgiverutvalget gir uttalelser på vegne av Rana kommune i arbeidsgiverspørsmål, og avgir
på vegne av Rana kommune stemme ved uravstemnng."

. Parssamensatt utvalg i Rana har avgjørelsesmyndighet i saker som gjelder utvalgets
ansvarsoniåde, og söm ikke er delegert til formanskapet eller rådmanen.
Regulært i møtene har vært tatt opp info fra konsultasjonsordningen. Denne informasjonen ligger
forøvrig åpen under ww.regjeringen.no med både møtedokumenter og referat.
Uttaler seg om:

. forslag til overordnede retningslinjer for kommunal personalpolitikk

o Personalpolitiske retningslinjer.

o Lønnspolitiske retningslinjer

o Likestilingsarbeid internt i kommunal virksomhet
. endringer i hovedtrekkene i kommuneadministrasjonens organisering

· saker slik det fri:gíl av hovedavt~len
. i saker som blir forelagt fra kommunestyret

Meløy kommune
Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer hvorav to fra arbeidstakerorganisasjonene.
Det jobber i hht Kommunelovens § 25



. Overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, heruder tiltak for
likestillng og inkluderende arbeidsliv

. K valitets-, fornyings og utviklingstiltak

. Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer

Fauske må finne sin modell.
I hht lov og avtaleverk skal det parssamensatte utvalget foreslå og behandle overordn~de
retningslinjer for kommunens personalpolitikk, heruder tiltak for likestiling og inkluderende
arbeidsliv.

Det kan gjelde retningslinjer der en gjør en kommunal vurdering/presisering ut over det som
fremkommer i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen eller Arbeidsmiljøloven.

I nyere tid er det ikke utarbeidet en særskilt plan med tiltak for likestiling i Fauske kommune.
Likestilingsaspektet fremkommer noe i andre planer, eksempelvis i Lønnspolitisk plan.
Partssamensatt bør ha dette opp som tema i hver valgperiode.

Videre er Fauske kommune lA bedrift (Inkluderende arbeidsliv). Så langt har det vært AMU som
har drøftet lA-arbeidet og lA-avtalen. Den overordnete HMS-planen har ivaretatt lA-målene som
har vært videre konketisert i enhetenes egne planer.

i hht HA bør lA-arbeidet drøftes i Parssamensatt utvalg.

Rådman vil anbefale at Parssamensatt utvalg foreslår og behandler følgende
personalpolitiske saker

. Permisjonsreglement

. Lønnspolitisk plan

. Kompetanseplan

. Rekrtteringsplan -

. Seniorplan

. Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet

. Etikkeglement

. Pressereglement

. Tiltak för likestiling

. Inkluderende arbeidsliv

Videre skal parssamensatt utvalg drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging
og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige
myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.

K valitets-, fornyings- og utviklingstiltak kan gjelde både sentralt og lokalt initierte.
Slike drøftinger kan foregå ved at rådman ved aktuell fagansvarlig innleder rudt aktuelt tema.

Resultatene fra KS -stne-kontaktmøter med statlìgemyndìgheter kan legges fram som
orienteringssak to ganger i året. KS gir gjerne kommunene innspil hvis der fremkommer noe en
må ta fatt i ute i den enkelte kommune.

INNSTILLING:



l. Parssammensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker
. Permisjonsreglement

. Lønnspolitisk plan

. Kompetanseplan

. Rekrtteringsplan

. Seniorplan

. Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet

. Etikkeglement

. Pressereglellent

. Tilak for likestiling

. Inkluderende arbeidsliv

2. Parssamensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i
kommuneadministrasjons organisering.

3. Parssamensatt utvalg drøfter
. Kvalitets,., fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert

. Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l.

4. Parssamensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontakrnøter med statlge
myndigheter.

5. Delegeringsreglementetjusteres i hht puntene 1 til 4.

PART-011112 VEDTAK- 24.09.2012

Linda Salemonsen (Fagforbundet) foreslo følgende:
1. Parsamensatt utvalg foreslår og behandle følgende personalpolitiske saker:

. Alle reglernetiter som gjelder de ansatte

2. Det Same sorn står i innstilingen.
3. Det same som står i innstilingen.
4. Det samme som står i innstillngen.
5. Det same som står i innstilingen.
6. Vedlegg 2 i HTA: Lokale retningslinjer for redusert bru av deltid.
7. lA -arbeidet = Næringsarbeid - Årlig rapport til P ART
8. Budsjett
9. AMU: Årlig rapport til Parsamensatt.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer avgitt for Fagforbundets forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Parssamensatt utvalg foreslår og behandler følgende personalpolitiske saker

. Permisjonsreglement

. Lønnspoliisk plan

. Kompetanseplan



. Rekrtteringsplan

. Seniorplan

. Reglement for påskjønnelse og oppmerksomhet

. Etikkeglement

. Pressereglement

. Tiltak for likestiling

. Inkluderende arbeidsliv

2. Partssammensatt utvalg forelegges endringer i hovedtrekkene i
kommuneadministrasj ons organisering.

3. Partssamensatt utvalg drøfter
. Kvalitets-, fornyings og utviklingstiltak som er sentralt og lokalt initiert

. Oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer o.l.

4. Parssamensatt utvalg orienteres fra KS sine to årlige kontakmøter med statlige
myndigheter.

5. Delegeringsregleinentetjusteres i hht puntene L til 4.

Even Ediassen
rådman

Utskrift sendes:
Pesonalsjeftil videre
forføying
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