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ARBEIDSMILJØUTVALGET 2019 - 2023  

VALG AV ARBEIDSGIVERS REPRESENTANTER  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Ifølge Delegeringsreglement kap. Rådmann – Generell myndighet, skal saker om valg av 

medlemmer til folkevalgte organer/ombud forberedes av rådmannen og legges frem for 

kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

9. september 2019 ble det avholdt valg av representanter til kommunestyre og fylkesting. 

 

Fakta: 

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 7-1 (1) skal virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 

50 arbeidstakere, ha et arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og 

bedriftshelsetjenesten er representert. 

 

I henhold til samme lov § 7-1 (4) skal arbeidsgiveren og arbeidstakerne ha like mange 

representanter i utvalget. 

I  forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-7 står det følgende: 

 

I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være 

arbeidsmiljøutvalg med like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, jf. 

arbeidsmiljøloven § 7-1. 

 

Ved avgjørelsen av om arbeidsmiljøutvalg skal opprettes, legges det gjennomsnittlige antall 

arbeidstakere i løpet av siste kalenderår til grunn. Ved beregningen av antall arbeidstakere 

skal enhver som arbeider minst 20 timer i uka, regnes med. 

 

Arbeidsgiveren peker ut sine representanter i utvalget. Arbeidsgiveren, den som i 

arbeidsgiverens sted leder virksomheten, eller når virksomheten er omfattende, en 

representant fra den øverste ledelse, skal alltid være medlem av arbeidsmiljøutvalget. 

 

Hovedverneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i utvalget og ha 

stemmerett. Er det flere hovedverneombud ved virksomheten, velger de en felles 

representant. Er det bare ett verneombud ved virksomheten, skal det være medlem av 

utvalget. Arbeidstakerne velger sine øvrige representanter ved flertallsvalg. Bare tilsatte i 

virksomheten kan velges. 
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Personale i bedriftshelsetjenesten, jf. arbeidsmiljøloven § 3-3, kan ikke velges som 

representanter for arbeidsgiveren eller arbeidstakerne. Minst én representant fra 

bedriftshelsetjenesten skal være fast medlem av utvalget. 

 
0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2013 nr. 1695 (i kraft 1 jan 2014). 

 

Vurdering: 

Træna kommunestyre bes om å utpeke tre representanter med stedfortreder til 

Arbeidsmiljøutvalget for 2019 – 2023. 

 

 

Træna 26.08.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


