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REGLEMENT FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG 
 
§ 1 Valg og sammensetning 

Utvalget består av 4 arbeidsgiverrepresentanter og 2 arbeidstakerrepresentanter. 

Arbeidsgiverrepresentanter i utvalget er de samme som er oppnevnt til kirkelig fellesnemnd.  

Fra Tjøme: Pål Syse og Odd Andreassen 

Fra Nøtterøy:  Ellen Wisløff og Elisabeth Aasland 

Arbeidstakerrepresentanter er valgt etter regler i hovedavtalen. 

Fra Tjøme:  Rune Lian 

Fra Nøtterøy:  Astrid Hansen  

 

Utvalget velger selv leder og nestleder. 

Prosjektleder er utvalgets sekretær.  

Kirkeverger i begge fellesråd har møte- og talerett. 

 

 

§ 2 Mandat 

Partssammensatte utvalg oppnevnes etter Kirkelovens § 35.  Utvalget skal behandle saker som gjelder 

forholdet mellom fellesrådene som arbeidsgiver og de tilsatte, med utgangspunkt i Hovedavtalens del B, § 

10-1a. Utvalget er fellesnemndas fagorgan i disse spørsmål, og har et hovedansvar for å sette spørsmål av 

personalpolitisk karakter på dagsorden. 

 

 

§ 3 Saker der utvalget har uttalerett 

-  Ved tilsetting av kirkeverge for nytt fellesråd. 

-  Ved omgjøring av lederstillinger i nytt fellesråd. 

- Forslag til oppretting, nedlegging evt. omgjøring av stillinger. 

- Reglementer som berører arbeidstakerne f.eks. permisjonsreglement, tilsettingsreglement, 

arbeidsreglement, reglement for telefongodtgjøring. 

- Nye organisasjons- og bemanningsplaner.  

-  Uttale seg om stillingsinstrukser 

- Ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler. 

- Forslag til effektiviseringstiltak. 

- Retningslinjer for delegasjon til arbeidsutvalg, administrasjonen etc. (delegasjonsreglement). 

- Forslag til budsjett for nytt fellesråd 

- Andre saker som fellesnemnda måtte forelegge utvalget. 

 

§ 4 Møter i partssammensatt utvalg 

- Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet eller når minst 2 medlemmer krever det. 

- Utvalget innkalles normalt med 7 dagers skriftlig varsel.  Saksdokumentene sendes til medlemmer og 

andre med møterett. 

- Utvalgets møter holdes normalt for lukkede dører, dersom ikke fellesnemnda bestemmer noe annet. 

- Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.   

-  Prosjektleder kan i samråd med lederen innkalle andre det er ønskelig å rådføre seg med. 

- Det skal føres møtebok som sendes til medlemmer, fellesnemnda og andre med møterett så snart som 

mulig etter møtet.   

 

 

§ 5 Gyldighet  

Funksjonstid er fra 17.03.2016 frem til dato for sammenslåing av fellesråd 01.01.2018  

Da trer nytt administrasjonsutvalg sammen.   

 


