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REGLEMENT FOR ANSETTELSER I TRÆNA 

KOMMUNE 

 

Ansettelser i Træna kommune er hjemlet i K-sak 29/96, fattet i møte 22.04.96, og 

Kommuneloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtalen 

og Hovedavtalen. 
 

1. ANSETTELSESORGAN 
 

1. Kommunestyret ansetter rådmann. 

 

2. Formannskapet ansetter sektorledere (endret i K-sak 9/13 – delegeringsreglement). 

 

3. Øvrige ansettelser skjer av administrativt ansettelsesutvalg. 

 

4. Sektorledere, i samråd med rådmann, kan foreta midlertidige ansettelser av inntil 6 

måneders varighet, dog innenfor bestemmelsene i AML § 14-9. 

 
2. KUNNGJØRING AV LEDIGE STILLINGER 

 

1. Ledige stillinger, også vikariater som har mer enn 6 mnd. varighet, skal som hovedregel 

kunngjøres offentlig. Kunngjøring foretas gjennom NAV, kommunens hjemmeside og ved 

oppslag. Aviser og fagblad benyttes når det er formålstjenlig. 

 

2. Ledig stilling kan også lyses ut internt slik at deltidsansatte i faste stillinger får utvidet sitt 

arbeidsforhold inntil hel stilling dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen og det 

arbeidsmessig ligger til rette for det. Avgjørelse om det skal foretas intern utlysning 

foretas av rådmannen. 

 

3. Kunngjøringen skal blant annet inneholde opplysninger om stillingens kvalifikasjonskrav, 

arbeidsområde og lønns- og pensjonsvilkår. Det skal også tas med i utlysningsteksten at 

ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lover, tariffavtaler 

og reglementer. 

 

4. Søknadsfristen skal være minst 14 dager. Ved interne utlysninger kan søknadsfristen være 

en uke. Ansettelsesorganet kan bestemme at søknader som er kommet inn etter 

søknadsfristens utløp skal behandles som om de var innkommet i rett tid. 

 

5. Dersom kommunen finner at det ikke har meldt seg noen kvalifisert søker, kan 

ansettelsesorganet vedta å lyse stillingen ut på nytt. 

 

6. For stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse, skal det i utlysningsteksten tas med 

krav om framleggelse av helseattest. 

 

7. Den som tilsettes/har arbeidssted i grunnskole, skolefritidsordning eller i barnehage, skal 

legge fram tilfredsstillende politiattest, jfr. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens 
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§20. Personer som regelmessig oppholder seg i grunnskole og barnehage, skal også legge 

fram politiattest. I henhold til Barnevernlovens § 6-10 skal også den som tilsettes i 

barneverntjenesten, eller som skal utføre arbeid på barneverntjenestens vegne, legge fram 

tilfredsstillende politiattest. 

 
3. FRAMGANGSMÅTE VED ANSETTELSE 

 

1. Ved ansettelse av rådmann foretas intervju og innstilling til kommunestyret av et 

ansettelsesutvalg bestående av to representanter fra formannskapet samt en representant 

for arbeidstakerne.  

 

2. Ved ansettelse av sektorleder foretas intervju og innstilling til formannskapet av et 

ansettelsesutvalg bestående av rådmann, ordfører, en sektorleder og en representant for 

arbeidstakerne.  

 

3. Ved andre ansettelser består ansettelsesutvalget av rådmann, eller den som han/hun 

bemyndiger, sektorleder og en representant for arbeidstakerne.  

Intervju foretas etter behov. Ved uenighet legges saken frem for endelig avgjørelse i 

administrasjonsutvalget dersom et mindretall skriftlig krever det. 

 

4. AVSTEMNINGSREGLER 
 

Om avstemningsregler vises til Kommunelovens § 38. 

 

Ved ansettelser er den ansatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis 

ingen får slikt flertall, holdes ny avstemning. Ved denne er den ansatt som har fått flest 

stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres ansettelse ved møteleders dobbeltstemme. 

 

5. ANKE 
 

Et mindretall i ansettelsesorgan hvor ansatte har medbestemmelsesrett, kan anke avgjørelsen 

inn for overordnet organ. Anken må fremsettes før møtets slutt og protokolleres. 

 

6. ANSETTELSESVILKÅR 
 

1. Arbeidstakeren ansettes for tjeneste i kommunen, ikke den enkelte sektor/institusjon, på 

de lønns- og arbeidsvilkår som framgår av gjeldende lover, reglementer, 

ansettelsesdokumenter og tariffavtaler. Arbeidstakeren må finne seg i endringer i sitt 

arbeidsområde og eventuell stillingsbeskrivelse når dette er saklig begrunnet. 

 

2. Arbeidstakeren ansettes skriftlig med en prøvetid på 6 måneder. Dette gjelder ikke i 

midlertidige stillinger og vikariater. 

 

3. Ansettelsesmyndigheten kan frafalle vilkåret om prøvetid i særskilte tilfeller. 

 

4. I prøvetiden gjelder 14 dagers oppsigelsesfrist. I god tid før prøvetidens utløp skal 

vedkommende sektorleder/rådmann melde fra dersom det foreligger grunner som taler 
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mot ansettelse. Spørsmål om oppsigelse forelegges ansettelsesmyndigheten og 

tillitsmannsutvalgene snarest mulig. 

 

7. ANSETTELSESKONTRAKT/ENGASJEMENTSAVTALE 
 

Ansettelse skal meddeles skriftlig. Det utferdiges to ansettelseskontrakter/ 

engasjementsavtaler, ett til hver av partene. Av ansettelseskontrakten/engasjementsavtalen 

skal det framgå hvilke forpliktelser og vilkår som gjelder for stillingen. 

 

8. KLAGE 
 

Vedtak om ansettelse kan ikke påklages etter bestemmelsene i Forvaltningsloven. 

 

9. OPPSIGELSE 
 

Den myndighet som er tillagt retten til å foreta ansettelse, har også rett til å meddele 

oppsigelse og avskjed. Oppsigelsen skal være skriftlig fra begge parter og følge de formkrav 

som framgår av lov og avtaleverk. 

 

10. TAUSHETSPLIKT 
 

Møter i ansettelsesorganer er lukkede møter og medlemmer og funksjonærer har taushetsplikt 

om de vurderinger og drøftinger som foregår i møte. Søkere ivaretar sine partsrettigheter ved 

henvendelse til sekretariatet for vedkommende ansettelsesorgan. 

 


