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§ 1 Valg og sammensetning
I samsvar med kommunestyrets vedtatte reglement for formannskapet, har formannskapet
opprettet politisk forhandlingsutvalg som eget arbeidsutvalg.
Forhandlingsutvalget skal ha tre medlemmer. Ordfører, leder av det største opposisjonspartiet og
medlem av formannskapet. Det velges personlig varamedlem av medlemmer og varamedlemmer
av formannskapet.
Leder for utvalget er ordfører.
§ 2 Utvalgets myndighet og ansvarsområdet
 Utvalget håndhever reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår slik det er vedtatt av
kommunestyret. Utvalget fremmer forslag til kommunestyret om endring/justering av
reglementet
 Utvalget gjennomfører forhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens kap. 3 pkt. 3.4.1.A:
3.4.1 Lederavlønning – toppledere
Lønn til følgende toppledere fastsettes av kommunen/fylkeskommunen/bedriften:
A Kommune/fylkeskommune
Administrasjonssjef/Rådmann
Assisterende administrasjonssjef / Assisterende rådmann
Utvalget utarbeider forslag til lederavtale med administrasjonssjef/rådmann og assisterende
administrasjonssjef/assisterende rådmann. Lederavtalene forelegges formannskapet til
avgjørelse. Utvalget fastsetter/endrer rådmannen og assisterende rådmanns lønn- og
arbeidsvilkår basert på en vurdering av rådmannen og assisterende rådmanns oppfyllelse
av lederavtalen.
Vedtatte retningslinjer for lønnspolitikken skal være retningsgivende for forhandlingene.
 Forhandlingsutvalget har også som oppgave å delta i utforming av kommunens
lønnspolitiske retningslinjer og være rådføringsorgan for rådmannen i lønns- og
personalsaker.
 For øvrig avgir utvalget uttalelse i saker etter nærmere bestemmelser gitt av
kommunestyret eller formannskapet.
Utvalget har ikke selvstendig beslutningsmyndighet utover det som fremgår her. Utvalget avgir
innstilling til formannskapet i saker som er tillagt utvalgets ansvarsområdet.
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§ 3 Utvalgets møter
Møtene i forhandlingsutvalget skal holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lover og
regler. Utvalget kan vedta å behandle saker for lukkede dører dersom hensynet til personvern eller
andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det.
Ordfører innkaller til utvalgets møter. Møteinnkalling gjøres kjent for utvalgets medlemmer i
samsvar med gjeldende regler for dette.
I enhver sak som legges frem for politisk forhandlingsutvalg skal det være en innstilling fra
ordfører.
Utvalget er vedtaksfør når alle medlemmene er tilstede. Avgjørelser skal ha vanlig flertall.
Sekretærfunksjonen for utvalget legges til rådmannen. Rådmannen eller den hun bemyndiger er
sekretær for utvalget.
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