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Reglement for 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 
Vedtas i Lebesby kommunestyre den 10.12.18 – sak 18/986 og PS xx/xx 

etter høring i AMU 23.11.18 PS 30/18 

 

 

 

 

I hht. Kommuneloven § 25, HA § 4 og AML § 7-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

§ 1  

Valg og sammensetning 

 

 

1.1. Arbeidsmiljøutvalget består av 6 medlemmer. 3 medlemmer m/ vara velges av 

Kommunestyret.  3 medlemmer utpekes av de arbeidstakerorganisasjoner kommunen 

har tariffavtale med etter forholdsprinsippet etter HA § 4.  Hovedverneombudet skal 

være en av arbeidstaker- representanter. Rådmannen eller den han/hun delegerer 

oppgaven til har forslags- og stemmerett i utvalget. 

 

1.2. Ordføreren har møterett og forslagsrett. 

1.3.  Rådmannen eller den han/hun delegerer til har møte- og forslagsrett i utvalget.  

1.4. Verne- og helsepersonell har møterett, men ikke forslags- og stemmerett i utvalget. 

 

1.5. Lederen av utvalget velges av Arbeidsmiljøutvalget selv, og arbeidsgiversiden og 

arbeidstakersiden sitter et år hver. 

1.6.  Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet velges nytt medlem. 

1.7. Er utvalget sammensatt etter regelen med forholdsvalg, skal det suppleres fra den 

gruppen som står bak den utredende. 

1.8.  Dersom lederen faller fra det året arbeidsgiver har lederen, velges ny leder av 

Kommunestyret selv om det er valgt nestleder. 

 

 

§ 2  

ANSVARSOMRÅDE 

 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et part- sammensatt utvalg etter Arbeidsmiljølovens § 23. 

 

Arbeidsmiljøutvalgets  oppgaver er som følger (fra AML § 24): 

 

1. Arbeidsmiljøutvalget skal virke 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 arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd. 

 

2. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: 

a) spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og den interne vernetjeneste. 

b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har 

betydning for arbeidsmiljøet. 

c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til AML § 19. 

d) andre planer som har vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om 

byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende 

vernetiltak. 

e) Etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer jfr.AML § 16a. 

f) Helse-og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger. 

Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeid for yrkeshemmede arbeidstakere jfr., 

AML § 13. 

 



 

3 

 

3. Arbeidsmiljøutvalget skal videre ha rettigheter jfr. AML § 24 pkt. 3 og 4 

4. Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens 

styrende organ, arbeidstakers organisasjoner og Arbeidstilsynet. 

 

5. Arbeidsmiljøutvalget skal en gang hvert år vedta en tiltaksplan for helse- miljø og 

sikkerhet for virksomheten. 

 

6. Arbeidsmiljøutvalget skal gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og 

sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på hendelsen og se til arbeidsgiveren 

gjøre det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen. 

 

 

§ 3  

SAKER HVOR AMU HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET  

 
Arbeidsmiljøutvalget treffer vedtak innenfor de rammer eller etter de retningslinjer som 

Arbeidsmiljøloven pålegger utvalget, herunder: 

 

3. 1.  Vedta tiltaksplan for helse- miljø og sikkerhet og avgjøre om utførte tiltak er i 

henhold til planen. 

3. 2.  Vedta at arbeidsgiver skal gjennomføre konkret tiltak dersom det er nødvendig i 

forhold til å verne om arbeidstakerenes liv og helse. 

3. 3.  Vedta at arbeidsgiver skal utføre undersøkelser om arbeidsmiljøet. 

3. 4. Vedta opplæringsplan for helse- miljø og sikkerhet. 

3. 5.  Forvalte milder som er budsjettert for helse- miljø og sikkerhet. 

3. 6.  Vedta utvalgets egen møteplan. 

 

 

§ 4 

SAKER HVOR AMU HAR FORSLAGS/UTTALERETT 

 
4. 1. AMU har forslags- og uttalerett til alle saker under § 2 pkt. 2 a til 2 f. over. 

4. 2. Planlegging innenfor sitt område hvor avgjørelsen tas av overordnet organ. 

4. 3.  Ved innføring av teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler. 

4. 4.  Når det er vesentlige organisasjonsendringer. 

4. 5.  I omstillingsprosesser og effektiviseringstiltak som får konsekvenser for 

arbeidstakerne. 

 

 

§ 5 

ARBEISMILJØUTVALGETS MØTER 

 

5. 1.  AMU vedtar sin møteplan i begynnelsen av hvert år. 

5. 2.  AMU skal ha møter når leder eller minst 2 av medlemmen finner det påkrevet. 

5. 3.  AMU innkalles skriftlig (e-post kan benyttes) med minst 8 dagers varsel. 

Møteinnkalling sendes medlemmene. Varamedlemmer og andre med møterett 

informeres samtidig om innkalling og sakspapirer. 

5. 4.  Saksdokumenter sendes til medlemmene, varamedlem og andre med møterett. 

5. 5.  Ved forfall forplikter medlemmene til straks å melde fra dersom de ikke kan møte 

slik at saksdokumenter kan sendes varamedlem(er). 
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5. 6.  AMU er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Med stemmelikhet 

gjelder lederens dobbelstemme bortsett fra valg. 

5. 7.  Det skal føres møtebok for utvalgets møter og ved møteslutt skal oppmøtte 

medlemmer underskrive protokollen. 

 

§6 SEKRETARIATET OG DETS OPPGAVER 
 

Personalrådgiver er sekretær for utvalget. Personalrådgiver har i allminnelighet ikke talerett 

eller forslagsrett. I tillegg til sekretær møter rådmann, eller den han/hun delegerer oppgaven 

med de retter tillagt rådmannen 

 

 

§7 OPPLÆRING FOR AMU-MEDLEMMER 
 

Administrasjonen må påse at medlemmer i AMU har opplæring i hht. lovkrav.  

 


