
Oversikt og forslag til plan for rullering av reglement hvor Arbeidsmiljøutvalget enten vedtar, eller er med på utforming av reglement.  
 

Reglement Sist 
justert / 
rullert 

ESA-nr / 
PS nr 

Behandlingsutvalg Utarbeides av / 
uttalelse fra 

Må rulleres innen Merknad 

Reglement for 
Arbeidsmiljøutvalg 

2004 04/327 
PS 57/04 

Kommunestyret Arbeidsmiljøutvalg Utgang 2018  

Retningslinjer for 
erstatning av tapte / 
ødelagte gjenstander 

26.5.16 16/874 Arbeidsmiljøutvalget Tillitsvalgte 
Ledere 

Innen utgang av 2020  

Etiske retningslinjer 
for ansatte i Lebesby 
kommune 

6.6.16 16/563 
PS 3/16 

Administrasjons-
utvalget 

Tillitsvalgte 
Verneombud 
 
Arbeidsmiljøutvalget 
(ny) 
 

Innen utgang av 2020 Sist gang den var på høring, var 
den sendt ut til tillitsvalgte og 
vernetjenesten.  
Vil AMU være en naturlig arena 
for uttalelse, hvor både 
tillitsvalgte, ledere og 
vernetjenesten er representert? 

Rutiner for varsling av 
kritikkverdige forhold 
på arbeidsplassen 

6.6.16 16/749 
PS 72/16 

Formannskapet Administrasjons-

utvalget 

 

Tillitsvalgte 
Verneombud 
 
Arbeidsmiljøutvalget 
(ny) 

Innen utgang av 2020 Sist gang var det Adm.utvalget 
som fikk sak til behandling før den 
var vedtatt i FS.  
Vil AMU være en naturlig arena 
for uttalelse, hvor både 
tillitsvalgte, ledere og 
vernetjenesten er representert? 
 

Reglement for bruk av 
sosiale media 

28.8.17 17/821 
PS 15/17 

Arbeidsmiljøutvalget Tillitsvalgte  
Ledere 

Innen utgang av 2020  

Personalpolitiske retningslinjer 

Personalpolitiske 
retningslinjer med 
ulike reglement 

17.10.17 17/693 
PS 67/17 

Kommunestyret/ 
Administrasjons-
utvalget 

Administrasjons-
utvalget 

 De ulike reglement har hatt ulik 
rullering 

Grunnholdninger og 
overordnede 

15.9.09 09/525 
PS 35/09 

Kommunestyret Administrasjons-
utvalg 

Innen utgang av 2020 Vurdert at det ikke er behov for 
uttalelse fra AMU 



prinsipper for 
personalpolitikk i 
Lebesby kommune 

Formannskap 
 
Politikere 
Administrasjon 
Tillitsvalgte 

Introduksjon til 
nyansatte i Lebesby 
kommune 

29.5.07 07/512 
PS 13/07 

Administrasjons-
utvalget 

Tillitsvalgte 
Ledere 
 

Innen utgang av 2020 Vurdert at det ikke er behov for 
uttalelse fra AMU 

Arbeidsreglement 29.5.07 07/512 
PS 13/07 

Administrasjons-
utvalget 

Tillitsvalgte 
Ledere 
 

Innen utgang av 2020 Vurdert at det ikke er behov for 
uttalelse fra AMU 

Reglement for dekning 
av flytteutgifter og 
reiseutgifter i Lebesby 
kommune 

17.10.17 17/693 
PS 5/17 

Administrasjons-
utvalget 

Ledere 
Tillitsvalgte   

Vurderes snarest 
Ellers innen utgang av 
2020 

Vurdert at det ikke er behov for 
uttalelse fra AMU 
 
Pkt 4.1. 2.kulepunkt  og 
3.kulepunkit bør sjekkes opp mot 
pkt 5.4 første kulepunkt 

Reglement for 
helsemessig og 
korrigerende tiltak 
(syn og fysioterapi) 

17.10.17 17/693 
PS 5/17 

Administrasjons-
utvalget 

Tillitsvalgte og 
vernetjenesten 

Innen utgang av 2020 Vil AMU være en naturlig arena 
for uttalelse, hvor både 
tillitsvalgte, ledere og 
vernetjenesten er representert? 

Velferdsreglement for 
ansatte i Lebesby 
kommune 

17.10.17 17/693 
PS 5/17 

Administrasjons-
utvalget 

Ledere 
Tillitsvalgte 
Vernetjenesten 

Vurderes snarest 
Ellers innen utgang av 
2020 

Vurdert at det ikke er behov for 
uttalelse fra AMU  
 
Pkt. 6.3, 2. kulepunkt – vurdere 
sted for markering 
3. kulepunkt – endre sted for 
markering 

Omplassering ved 
sykdom og omstilling 

24.9.08 08/861 
PS 21/08 

Administrasjons-
utvalget 

Leder 
Tillitsvalgte 
vernetjenesten 

Innen utgang av 2020 Vil AMU være en naturlig arena 
for uttalelse, hvor både 
tillitsvalgte, ledere og 
vernetjenesten er representert? 

Permisjonsreglement 26.2.10 10/189 Administrasjons- Ledere Innen utgang av 2020 Vurdert at det ikke er behov for 



for ansatte i Lebesby 
kommune 

PS 5/10 utvalget Tillitsvalgte  uttalelse fra AMU  
 

Seniorpolitiske tiltak 
for ansatte i Lebesby 
kommune 

12.9.17 17/693 Administrasjons-
utvalget 

Ledere  
Tillitsvalgte  

Innen utgang av 2020 Vurdert at det ikke er behov for 
uttalelse fra AMU  
 

Reglement for 
fleksibel arbeidstid 

12.9.17 17/693 Administrasjons-
utvalget 

Ledere  
Tillitsvalgte 
vernetjenesten 

Innen utgang av 2020 Vurdert at det ikke er behov for 
uttalelse fra AMU  
 

Reglement for 
administrativt 
ansettelsesråd 

12.9.17 17/693 Administrasjons-
utvalget 

Ledere  
Tillitsvalgte  

Innen utgang av 2020 Vurdert at det ikke er behov for 
uttalelse fra AMU  
 

       

 


