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Saknr: 6/17 

FRØYA KOMMUNE 

Administrasjonsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

22.03.2017 

Arkivsaksnr: 

17/688 

Sak nr: 

6/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

6/17 Administrasjonsutvalget 22.03.2017 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.01.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 24.01.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.01.17 

 

 



Saknr: 7/17 

FRØYA KOMMUNE 

Administrasjonsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

22.03.2017 

Arkivsaksnr: 

17/343 

Sak nr: 

7/17 

Saksbehandler: 

Roger Fredheim 

Arkivkode: 

B44 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

7/17 Administrasjonsutvalget 22.03.2017 

 

VURDING AV SKOLEFROKOST/SKOLELUNSJ  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar rådmannens vurdering om skolefrokost/skolelunsj til orientering,  

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til følgende budsjettvedtak vedtatt i KST 15/12-16: 

 

«Midlene til skolefrukt kr 100 000 settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er mulig å innføre 

frokost/lunsj ved alle skolene/barnehagene. Denne saken skal følges videre av administrasjonsutvalget. Viktig 

at hver enkelt skole får utfordringen med hvordan dette kan løses internt». 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har i dialog med virksomhetslederne i skole tatt dette opp i felles møtearena. Det er ledernes 

vurdering at dettte er et godt tiltak å iverksette for skolene. Når det gjelder barnehagene er rutiner for måltid 

godt innarbeidet. 

Lederne i alle skolene er av den oppfatning at dette er gjennomførbart på virksomhetsnivå, og at det er en 

skolefrokost som vil være den beste løsninga. Dette sikrer en god start på dagen for alle elevene, uavhengig av 

sosiale ulikheter. 

 

Det er mulig å starte opp med servering av skolefrukt og havregrøt før skolestart og i det første friminuttet. 

Dette sikrer en god logistikk og ivaretakelse av elever både med og uten skoleskyss. 

 

På nåværende tidspunkt er man ikke på detaljnivå. Rådmannen vil komme tilbake til organisering og 

økonomisk inndekning i egen sak, slik at dette kan iverksettes fra skolestart skoleåret 2017/2018 dersom 

det gis politisk godkjenning på dette. 

 

                                                                                                                                                                                             

Forhold til overordna planverk: 

 

Samfunnsplanen, kap. «Levekår og folkehelse»: 

1. Sånn vil vi ha det: 

 Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til 

voksenlivet. 

 Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør. 

2. Sånn vil vi gjøre det: 

 Skape helsefremmende skoler og barnehager- med fokus på både psykisk og fysisk helse. 
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 Ha løpende oversikt over folkehelsa og arbeide kunnskapsbasert for å fremme befolkningens 

helse 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det er utarbeidet en foreløpig  kalkyle på kostnader knyttet til servering av skolefrokost (frukt og havregrøt) til 

alle skoleelever i Frøya kommune hver dag gjennom hele skoleårets 38 skoleuker: 

 Frukt: 100 000,- 

 Havregrøt m/enkelt tilbehør: 130 000,- 

 20% økt stillingsressurs inkl sosiale kostnader fordelt på alle skoler etter elevtall:    100 000,-  

 

Total kostnad er da ca 330 000,- 

 

Oppsummert: 

Det er rådmannens vurdering at det er mulig å innføre skolefrokost ved alle skolene i kommunen fra skolestart 

2017/2018, men at dette ikke kan løses innefor de 100 000,-  som er satt av i gjeldende budsjett. 

 

 



Saknr: 8/17 

FRØYA KOMMUNE 

Administrasjonsutvalget Møtebok 
Møtedato: 

22.03.2017 

Arkivsaksnr: 

17/581 

Sak nr: 

8/17 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

044 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/17 Administrasjonsutvalget 22.03.2017 

/ Kommunestyret  

 

ENDRING AV DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre omgjør dagens delegasjon til administrasjonsutvalget. Følgende 

delegeres til administrasjonsutvalget fra 01.04.17 

 

 Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer 

Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr. 

Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 2 

medlemmer valgt av og blant de ansatte.  

 

Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget 

behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og 

inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging 

og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige 

myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte. 

 

 Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet 

Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som 

er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder: 

 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret 

 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som 

gjelder personal- og organisasjonssaker 

 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling  

 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og retningslinjer 

 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget 

 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til rådmannen. 

 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret 

 

 Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett 

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker: 

 Omstillings - og endringsarbeid 

 Organisasjonsutvikling 

 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte 

 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk 

 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget 
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 Administrasjonsutvalgets møter 

Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises det til 

utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for 

Administrasjonsutvalget. 

 

Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, og at vedtak 

blir iverksatt.  

 

2. Delegasjonsreglementet av 27.11.14, pkt 3.6 «Administrasjonsutvalget» endres i sin helhet, 

i samsvar med dette vedtak 

 

 

Vedlegg: 

 

Delegasjonsreglementet av 27.11.14 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunelovens § 25. sier følgende om partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg. 

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg - 

administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller 

fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre 

ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. 

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fylkeskommunen 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 fylkeskommunen. Kommunestyret og 

fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens 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 som for andre faste utvalg. 

0 Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997). 

 

Hovedavtalen del B § 4 sier følgende om partssammensatte utvalg 

Partssammensatte utvalg 

Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for 

behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som  

arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen 

måte. Det vises til kommuneloven § 25. 

Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens 

personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten 

kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer. 

De tilsatte skal være representert i dette/disse utvalg med minst to representanter utpekt av 

arbeidstakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. Som 

delingstall benyttes kvotienten 1,4 og deretter oddetall 3, oddetall 5 osv. 

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta 

med en fast observatør med møte- og talerett. Reglement for utvalget(ene) fastsettes av 

kommunen/fylkeskommunen. 
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Dagens delegasjonsreglement for Frøya kommune sier følgende om delegasjon til  

administrasjonsutvalget: 

 

«3.6.1  Medlemmer  - Administrasjonsutvalget er et partssammensatt organ etter Kommuneloven § 

25, og består av formannskapets 7 medlemmer og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.  

Formannskapets varamedlemmer er også varamedlemmer til administrasjonsutvalget. 

For de ansattes representanter velges 2 varamedlemmer. 

 

3.6.2  Arbeidsområde - Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom 

kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk. 

 

Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.  

 

3.6.3  Delegering av myndighet til administrasjonsutvalget - Administrasjonsutvalget har ikke 

delegert beslutningsmyndighet, men kan la seg i høre i personalpolitiske spørsmål» 

 

Vurdering: 

 

Det er viktig å få den gode drøftingen i overordnede saker i det partssammensatte utvalget. Dette for å 

få til den gode dialogen mellom tillitsvalgte, politikere og rådmann.  Dette vil gi bedre forståelse for valg 

og prioriteringer som skal gjøres i organisasjonen. Både for den administrative og politiske ledelse. 

 

I de siste årene har Frøya kommunes administrasjonsutvalg hatt lite saker opp til behandling.  

I 2013: 4 saker, i 2014: 8 saker, i 2015: 3 saker, i 2016: 3 saker. Få antall saker kan gjenspeile at lite er 

delegert til utvalget. I kommunens delegasjonsreglement står det at utvalget ikke har 

beslutningsmyndighet, men kan kun la seg høre i personalpolitiske spørsmål.  

Med tanke på de store og hurtige endringene som foregår i kommune- Norge, og de store 

omstillingsprosesser kommunene skal og må gjennomføre for å møte kravet til fremtidens tjenester, 

anser rådmannen det viktig at administrasjonsutvalget får tillagt flere oppgaver enn de har i dag. 

Rådmann foreslår derfor at det gjøres følgende endring i delegasjonsreglementet: 

 

Delegasjon til kommunens administrasjonsutvalg:  

 

Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer 

Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr. 

Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 2 

medlemmer valgt av og blant de ansatte.  

 

Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget 

behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og 

inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging 

og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige 

myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte. 
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Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet 

Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som 

er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder: 

 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret 

 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som 

gjelder personal- og organisasjonssaker 

 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling  

 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og 

retningslinjer 

 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget 

 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til 

rådmannen. 

 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret 

 

Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett 

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker: 

 Omstillings - og endringsarbeid 

 Organisasjonsutvikling 

 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte 

 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk 

 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget 

 

Administrasjonsutvalgets møter 

Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises 

det til utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for 

Administrasjonsutvalget. 

 

Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, 

og at vedtak blir iverksatt.  

 

Rådmannen forslår at endringen gjelder fra 01.04.17, og at delegasjonsreglementet endres i 

samsvar med dette vedtaket. 
 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya kommun er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver.  

o Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør  

 Være en åpen organisasjon som gir rom for medvirkning, og sikre god 

informasjonsflyt internt og eksternt 
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/688    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.01.17  

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 24.01.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.01.17 

 

 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Fredheim Arkiv: B44  

Arkivsaksnr.: 17/343    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

 

VURDERING AV SKOLEFROKOST/SKOLELUNSJ  

 

 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar rådmannens vurdering om skolefrokost/skolelunsj til orientering,  

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Viser til følgende budsjettvedtak vedtatt i KST 15/12-16: 

«Midlene til skolefrukt kr 100 000 settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er mulig å 

innføre frokost/lunsj ved alle skolene/barnehagene. Denne saken skal følges videre av 

administrasjonsutvalget. Viktig at hver enkelt skole får utfordringen med hvordan dette kan 

løses internt». 

 

Vurdering: 

Rådmannen har i dialog med virksomhetslederne i skole tatt dette opp i felles møtearena. Det 

er ledernes vurdering at dettte er et godt tiltak å iverksette for skolene. Når det gjelder 

barnehagene er rutiner for måltid godt innarbeidet. 

Lederne i alle skolene er av den oppfatning at dette er gjennomførbart på virksomhetsnivå, og 

at det er en skolefrokost som vil være den beste løsninga. Dette sikrer en god start på dagen 

for alle elevene, uavhengig av sosiale ulikheter. 

 

Det er mulig å starte opp med servering av skolefrukt og havregrøt før skolestart og i det 

første friminuttet. Dette sikrer en god logistikk og ivaretakelse av elever både med og uten 

skoleskyss. 

 

På nåværende tidspunkt er man ikke på detaljnivå. Rådmannen vil komme tilbake til 

organisering og økonomisk inndekning i egen sak, slik at dette kan iverksettes fra 

skolestart skoleåret 2017/2018 dersom det gis politisk godkjenning på dette. 

 

                                                                                                                                                                                             

Forhold til overordna planverk: 

Samfunnsplanen, kap. «Levekår og folkehelse»: 

1. Sånn vil vi ha det: 



 Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem 

rustet til voksenlivet. 

 Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør. 

2. Sånn vil vi gjøre det: 

 Skape helsefremmende skoler og barnehager- med fokus på både psykisk og 

fysisk helse. 

 Ha løpende oversikt over folkehelsa og arbeide kunnskapsbasert for å fremme 

befolkningens helse 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er utarbeidet en foreløpig  kalkyle på kostnader knyttet til servering av skolefrokost (frukt 

og havregrøt) til alle skoleelever i Frøya kommune hver dag gjennom hele skoleårets 38 

skoleuker: 

 Frukt: 100 000,- 

 Havregrøt m/enkelt tilbehør: 130 000,- 

 20% økt stillingsressurs inkl sosiale kostnader fordelt på alle skoler etter elevtall:    

100 000,-  

 

Total kostnad er da ca 330 000,- 

 

Oppsummert: 

Det er rådmannens vurdering at det er mulig å innføre skolefrokost ved alle skolene i 

kommunen fra skolestart 2017/2018, men at dette ikke kan løses innefor de 100 000,-  som er 

satt av i gjeldende budsjett. 

 

 

 

 
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 044  

Arkivsaksnr.: 17/581    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre omgjør dagens delegasjon til administrasjonsutvalget. Følgende 

delegeres til administrasjonsutvalget fra 01.04.17 

 

 Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer 

Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr. 

Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 

2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.  

 

Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget 

behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og 

inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging 

og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige 

myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte. 

 

 Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet 

Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som 

er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder: 

 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret 

 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som 

gjelder personal- og organisasjonssaker 

 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling  

 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og retningslinjer 

 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget 

 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til rådmannen. 

 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret 

 

 Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett 

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker: 

 Omstillings - og endringsarbeid 

 Organisasjonsutvikling 

 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte 

 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk 

 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget 



 

 Administrasjonsutvalgets møter 

Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises det til 

utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for 

Administrasjonsutvalget. 

 

Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, og at 

vedtak blir iverksatt.  

 

2. Delegasjonsreglementet av 27.11.14, pkt 3.6 «Administrasjonsutvalget» endres i sin 

helhet, i samsvar med dette vedtak 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Delegasjonsreglementet av 27.11.14 

 

Saksopplysninger:   
 

Kommunelovens § 25. sier følgende om partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg. 

1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg - 

administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller 

fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med 

andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte. 

2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fylkeskommunen 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 fylkeskommunen. Kommunestyret og 

fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens 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 som for andre faste utvalg. 

0 Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997). 

 

Hovedavtalen del B § 4 sier følgende om partssammensatte utvalg 

Partssammensatte utvalg 

Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for 

behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som  

arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen 

måte. Det vises til kommuneloven § 25. 

Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens 

personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten 

kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte 

reformer. 



De tilsatte skal være representert i dette/disse utvalg med minst to representanter utpekt av 

arbeidstakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. Som 

delingstall benyttes kvotienten 1,4 og deretter oddetall 3, oddetall 5 osv. 

Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta 

med en fast observatør med møte- og talerett. Reglement for utvalget(ene) fastsettes av 

kommunen/fylkeskommunen. 

 

 

Dagens delegasjonsreglement for Frøya kommune sier følgende om delegasjon til  

administrasjonsutvalget: 

 

«3.6.1  Medlemmer  - Administrasjonsutvalget er et partssammensatt organ etter Kommuneloven § 

25, og består av formannskapets 7 medlemmer og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.  

Formannskapets varamedlemmer er også varamedlemmer til administrasjonsutvalget. 

For de ansattes representanter velges 2 varamedlemmer. 

 

3.6.2  Arbeidsområde - Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet 

mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk. 

 

Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.  

 

3.6.3  Delegering av myndighet til administrasjonsutvalget - Administrasjonsutvalget har ikke 

delegert beslutningsmyndighet, men kan la seg i høre i personalpolitiske spørsmål» 

 

Vurdering: 
 

Det er viktig å få den gode drøftingen i overordnede saker i det partssammensatte utvalget. Dette for å 

få til den gode dialogen mellom tillitsvalgte, politikere og rådmann.  Dette vil gi bedre forståelse for 

valg og prioriteringer som skal gjøres i organisasjonen. Både for den administrative og politiske 

ledelse. 

 

I de siste årene har Frøya kommunes administrasjonsutvalg hatt lite saker opp til behandling.  

I 2013: 4 saker, i 2014: 8 saker, i 2015: 3 saker, i 2016: 3 saker. Få antall saker kan gjenspeile at lite 

er delegert til utvalget. I kommunens delegasjonsreglement står det at utvalget ikke har 

beslutningsmyndighet, men kan kun la seg høre i personalpolitiske spørsmål.  

Med tanke på de store og hurtige endringene som foregår i kommune- Norge, og de store 

omstillingsprosesser kommunene skal og må gjennomføre for å møte kravet til fremtidens tjenester, 

anser rådmannen det viktig at administrasjonsutvalget får tillagt flere oppgaver enn de har i dag. 

Rådmann foreslår derfor at det gjøres følgende endring i delegasjonsreglementet: 

 

Delegasjon til kommunens administrasjonsutvalg:  

 

Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer 

Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr. 



Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 

2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.  

 

Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget 

behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og 

inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging 

og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige 

myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte. 

 

Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet 

Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som 

er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder: 

 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret 

 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som 

gjelder personal- og organisasjonssaker 

 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling  

 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og 

retningslinjer 

 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget 

 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til 

rådmannen. 

 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret 

 

Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett 

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker: 

 Omstillings - og endringsarbeid 

 Organisasjonsutvikling 

 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte 

 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk 

 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget 

 

Administrasjonsutvalgets møter 

Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises 

det til utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for 

Administrasjonsutvalget. 

 

Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, 

og at vedtak blir iverksatt.  

 

Rådmannen forslår at endringen gjelder fra 01.04.17, og at delegasjonsreglementet endres i 

samsvar med dette vedtaket. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya kommun er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver.  

o Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør  

 Være en åpen organisasjon som gir rom for medvirkning, og sikre god 

informasjonsflyt internt og eksternt 
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