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SAMMENDRAG: 
I denne saken foreslås det at det opprettes et arbeidsmiljøutvalg for perioden 2019-2023 
med en annen sammensetning enn den som fremgår av kommunestyrets vedtak av 
20.6.2019, sak 61/19. Den foreslåtte endringen kommer som følge av signaler fra 
formannskapet og arbeidsmiljøutvalget, og innebærer at utvalget ikke skal ha politisk 
representasjon. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Plikten til å opprette arbeidsmiljøutvalg fremgår av arbeidsmiljøloven § 7-1 nr 1.  
I virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være 
arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert.  
 
Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge 
utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, jfr 
arbeidsmiljøloven § 7-2. 
 
Ihht. arbeidsmiljøloven § 7-1 nr 4, skal arbeidsgiveren og arbeidstakerne ha like mange 
representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og 
arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett 
i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 
 
Kommunestyret fattet 20.06.2019 følgende vedtak i forbindelse med sak om politisk 
organisering for kommunestyreperioden 2019 – 2023, sak 61/19: 
«Arbeidsmiljøutvalget skal bestå av 8 medlemmer med like mange varamedlemmer, med slik 
sammensetning: 

 Tre medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret blant 
formannskapets medlemmer. 



  
 
 

  
 
 

 

 En representant med stedfortreder fra bedriftens øverste ledelse, som i 
Gausdal kommune er rådmannen med kommunalsjef som stedfortreder. 

 Det til enhver tid sittende hovedverneombud. 
 Tre representanter med vararepresentanter for de ansatte, som utpekes av 

arbeidstakerorganisasjonene.» 
 
Etter kommuneloven § 5-11, skal det i alle kommuner opprettes ett eller flere 
partssammensatte utvalg – administrasjonsutvalg – for behandling av saker som gjelder 
forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver. 
Sammensetningen av partssammensatt utvalg ble vedtatt videreført fra inneværende periode i 
forbindelse med sak om politisk organisering for kommunestyreperioden 2019 – 2023, sak 
61/19: 
«Partssammensatt utvalg skal bestå av formannskapets medlemmer, samt to representanter 
med vararepresentanter for de ansatte som utnevnes av arbeidstakerorganisasjonene.» 
 
Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning ble gjenstand for drøfting i arbeidsmiljøutvalgets møte 
17.9.2019. Av protokollen fra dette møtet fremgår følgende: 
«Det ble det i møtet drøftet hvordan arbeidsmiljøutvalget i større grad kan bli en aktiv 
drøftingsarena mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentantene. Med bakgrunn i at 
partssammensatt utvalg i neste periode vil få faste møter og flere saker til behandling som 
omhandler forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, bør det vurderes om 
arbeidsmiljøutvalget fortsatt skal ha politisk representasjon. En endring vil i så fall innebære 
at arbeidsmiljøutvalget kun vil bestå av like mange representanter for de ansatte og 
administrasjonen i henhold til arbeidsmiljøloven § 7-1 (4). 
Dersom arbeidsmiljøutvalget ikke har møte i forkant av at politisk sak om 
arbeidsmiljøutvalget skal behandles, vil saken bli tatt opp i samarbeidsmøtet mellom 
rådmannen og de tillitsvalgte. 
Konklusjon: Arbeidsmiljøutvalget ber om at fremtidig sammensetning av 
arbeidsmiljøutvalget vurderes og at det blir sett på fordeling av saker mellom dette utvalget 
og partssammensatt utvalg» 
 
 
VURDERING: 
Kommunestyret vedtok 20.6.2019 arbeidsmiljøutvalgets sammensetning for perioden 2019 - 
2023. I forbindelse med formannskapets behandling av reglement for folkevalgte organer for 
neste kommunestyreperiode, fremkom det en forventning om at partssammensatt utvalg skal 
drøfte og behandle saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som 
arbeidsgiver. Dette er også signaler rådmannen har fått fra folkevalgte i andre sammenhenger i 
inneværende periode. Med bakgrunn i dette, foreslår rådmannen at det blir lagt inn faste og 
jevnlige møtedatoer for partssammensatt utvalg i møteplan for folkevalgte organer. I denne 
forbindelse vises også til sak om valg av partssammensatt utvalg for perioden 2019-2023. 
 
Arbeidsmiljøutvalget skal etter loven behandle saker knyttet til virksomhetens arbeidsmiljø, 
mens partssammensatt utvalg kan behandle et bredere saksfelt. I inneværende periode har 
arbeidsmiljøutvalget bestått av både politiske og administrative representanter fra 



  
 
 

  
 
 

 

arbeidsgiversiden, samt representanter for de ansatte. Arbeidsmiljøutvalget drøftet fremtidig 
sammensetning i sitt møte 17.9.2019, der utvalget konkluderte med at de ber om at fremtidig 
sammensetning av arbeidsmiljøutvalget vurderes og at det blir sett på fordeling av saker 
mellom dette utvalget og partssammensatt utvalg.   
 
Med bakgrunn i signaler fra formannskapet og arbeidsmiljøutvalget, foreslås i denne saken at 
arbeidsmiljøutvalget for perioden 2019 – 2023 skal bestå av representanter for de ansatte og 
administrative arbeidsgiverrepresentanter, uten politisk representasjon. Behandling av saker 
som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver 
vil bli ivaretatt gjennom partssammensatt utvalg i neste kommunestyreperiode.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 

1. For kommunestyreperioden 2019 – 2023 skal arbeidsmiljøutvalget bestå av 4 
arbeidstakerrepresentanter, inkludert hovedverneombud og 4 administrative 
arbeidsgiverrepresentanter, inkludert kommunedirektøren.  
 

2. Arbeidstakerrepresentantene utpekes av de ansattes organisasjoner. 
Arbeidsgiverrepresentantene utpekes av kommunedirektøren. 

 
 


