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BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING 
 
Bakgrunn 
Hattfjelldal kommune mottok den 25.08.2016 informasjon fra UDI Nord om at avtalen av 

20.08.2013 mellom UDI og Hattfjelldal kommune om drift av Hattfjelldal statlige mottak 

ville bli oppsagt. Skriftlig oppsigelse av driftsavtalen ble mottatt den 26.08.2016.  

 

Driften ved Hattfjelldal statlige mottak for asylsøkere opphører fom 01.12.2016, noe som gir 

oss i underkant av 3 måneder til å avvikle driften ved mottaket. Avviklingen av mottaket 

innbefatter mer enn bare selve mottaket, dette har konsekvenser for hele kommunens 

virksomhet siden bl.a. flere stillinger er opprettet som en direkte følge av mottaksdriften. Som 

det fremgår av vedlegg til kommunestyrets sak nr.: 44/16 hadde kommunen på et gitt 

tidspunkt 23,05 årsverk knyttet direkte og indirekte til Hattfjelldal mottak. Videre har 

kommunen investert i ny bygningsmasse utformet etter de særlige behovene til mottaksdrift, 

og dermed ikke like anvendbar til andre formål. Regnskapet for 2015 viser for øvrig at 30,4 

millioner av kommunens samlede inntekter på 192,4 millioner var flyktningerelaterte 

inntekter - hvorav størsteparten er direkte og indirekte inntekter til drift av asylmottaket, mens 

en liten del er knyttet til bosatte flyktninger i Hattfjelldal.  

 

Hattfjelldal kommune må i løpet av relativt kort tid tilpasse driftsnivået til et nivå uten 

ekstraordinære inntekter fra asyldrift. Dette vil kreve betydelig omstillingsevne- og vilje i 

virksomheten, og rådmannen har derfor søkt om ekstraordinære skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen til dette omstillingsarbeidet.  

 

Som et ledd i prosessen med omstilling har rådmannen har utarbeidet en prosessplan for 

arbeidet. Rådmannen har i møte med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud den 

26.08.2016 garantert at de tillitsvalgte vil bli involvert i omstillingsarbeidet, noe som også 

fremgår av prosessplanen. Videre forventer en at det vil måtte gjøres endringer i planen etter 

hvert som omstillingsarbeidet kommer i gang.  

 

Omstillingsarbeidet som virksomheten nå skal igangsette kan deles inn i 4 hoveddeler: 

personellmessige, økonomiske, bygg/infrastruktur, samt praktiske oppgaver knyttet til 

nedleggelsen/avvikling av Hattfjelldal mottak. 

 
MÅL 
Gjennomføre et omstillingsarbeid hvor de negative økonomiske og personellmessige 

konsekvensene av nedleggingen av mottaket blir minst mulig. 

 

Formål: 

Ta ned det kommunale driftsnivået slik at det blir balanse mellom inntekter og utgifter. 

 

Resultatmål: 

 

 Ta ned kostnadene i alle enheter hvor inntekter fra asyldriften har direkte og indirekte 

finansiert tjenester. 

 Fjerne overtalligheten i personalet. Overtallighet vil si den delen av de ansatte som 

organisasjonen ikke kan beholde et ansettelsesforhold til når økonomi, kompetanse og 

Hattfjelldal kommunes behov for stillinger er vurdert. 

 Avvikle mottaksdriften.  

 Lage plan for gjenbruk av bygningsmasse og utstyr. 
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Prosessmål: 

1. Sikre god samhandling med arbeidstakerorganisasjonene. 

2. Definere kriterier for gjennomføring av bemanningsreduksjoner. 

3. Beregne økonomiske rammer på bortfall av inntekter. 

4. Beregne organisasjonens evne for håndtering av overtalligheten. 

5. Utarbeide plan for gjenbruk av bygningsmasse og infrastruktur, i samarbeid med 

Hattfjelldal Vekst. 

 

 

FORUTSETNINGER 
 Politisk aksept for omstillingsplanen. 

 Aktiv og konstruktiv deltagelse fra arbeidstakerorganisasjonene. 

 Økonomisk handlingsrom for å gjennomføre prosessen. 

 Delegasjonsreglementet skal følges.  
 

INTERESSENTER 
 

 Medspillere Motstandere 

 

Vil bli sterkt påvirket av 

prosessen 

 

 Berørte ansatte 

 Arbeidstakerorganisasjonene. 

 

 

 

Blir ikke direkte/særlig 

berørt 

 

 

 Lag og foreninger 

 Næringsliv 

 Innbyggere 

 Fylkesmannen 

 IMDI 

 NAV 

 Hattfjelldal Vekst 

  

 

 

 

 



Side 5 av 9 

 

ORGANISERING AV ARBEIDET 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLEBESKRIVELSER 
 

Oppdragsgiver: 

Kommunestyret. 

 

Styringsgruppe: 

Styringsgruppas oppgave skal være å ta beslutninger underveis i arbeidet.  

Styringsgruppa er prosjektlederens nærmeste overordnede organ og er styrende part i selve 

plan- og utviklingsarbeidet/prosjektarbeidet. 

Styringsgruppa: 

 skal sørge for at mandat og mål er klart før prosjektet detaljplanlegges og igangsettes 

 skal sørge for at deltakerne fritas for andre oppgaver og gis de nødvendig ressurser til 

arbeidet  

 skal behandle større endringer i prosjektets framdrift  

 skal ta (eller godkjenne) strategiske beslutninger underveis i prosessen f.eks. knyttet til 

milepæler.  

 

Oppdragsgiver/eier: 

Kommunestyret 

Styringsgruppe/styringsnivå: 

Partssammensatt utvalg.  

Arbeidsgruppe 

Personal 

Prosjektgruppe 

Strategisk ledergruppe 

+ 2 HTV. 

Prosjektleder 

Rådmannen 

Arbeidsgruppe 

Økonomi 

Arbeidsgruppe 

Mottak 

Arbeidsgruppe 

Bygg/Infrastruktur 

Referansegruppe 

Alle HTV+HVO 



Side 6 av 9 

Rådmannen: 

Rådmannens ansvar er å lede og gjennomføre prosessen i samsvar med vedtatte mål. Skal 

foreslå medarbeidere til arbeidsgrupper. Skal fordele oppgaver og følge opp at de gjøres 

 skal legge til rette for at medarbeiderne gjør jobben sin (krav, nødvendig støtte, 

kontakt med basisorganisasjonen vedr ressursavtaler og arbeidsbetingelser)  

 har det operative og daglige ansvaret som innebærer å lede 

prosjektgruppe/arbeidsgruppe, team, arrangere nødvendige møter, seminarer, 

verksteder og idédugnader. Sørge for referater, holde kontakt med sentrale aktører og 

orientere om viktige saker som dukker opp og motivere til innsats 

 skal ta initiativet til å ta tak i problemer eller muligheter som dukker opp som kan 

innebære endring av prosjektet – store strategiske endringer legges fram for 

styringsgruppa, f.eks. knyttet til milepæler.  

 skal rapportere til styringsgruppa og bidra til å skape god kontakt med denne 

 skal sørge for god informasjon og kommunikasjon både innad i prosjektet/prosessen 

og til omgivelsene  

 Rådmannens myndighet ihht. delegert myndighet, ansvar og oppgaver ligger fast. 

 

Prosjektgruppe: 

 

I det daglige arbeidet er det viktig å sikre nødvendig fremdrift. Utviklingsprosesser av denne 

karakter skal ikke gå for fort frem, men heller ikke for sakte. Prosjektet involverer mange 

personer som skal ha nok informasjon og mange oppgaver skal gjennomføres i alle fasene av 

prosjektet. De tillitsvalgte velger selv sine representanter til gruppen. Prosjektgruppen tar 

nødvendige avgjørelser underveis i prosjektet og forbereder sak frem for rådmannens 

beslutning. 
 

 

Arbeidsgruppe: 

Sammensetningen av gruppene avhenger av hvilket oppdrag som skal utføres. 

Prosjektgruppen beslutter etter forslag fra rådmannen hvem som skal sitte i gruppen. 

Arbeidsgruppens mandat er adhoc-preget og vil omfatte utredning, analyse og klargjøring av 

beslutningsgrunnlag. 

Det utarbeides særskilt plan for de delprosjekt som arbeidsgruppene skal gjennomføre. 
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ARBEIDSPLAN. 
Oppgaver: 
Personal Økonomi Bygg/Utstyr Mottaksoppg. 

    

 

Faser Aktivitet 
Arbeidsmåte/ 

Arbeidsform 
Aktører 

Milepæl eller 

tidsrom 

Informasjon 

 
1. Informere alle 

parter om det 

arbeidet som må 

gjennomføres.  

Møter og 

informasjonsbrev 

Rådmannen 

HTV 

Kommunestyret 

 

2. Motivere til 

aktiv deltagelse 

    

Oppgaver 3. Kartlegge 

personale i antall 

og med 

kompetanse 

Delprosjekt PL: Pers.rådgiver 

 

 

4. Avklare hvilke 

oppgaver som skal 

utføres i 

avviklingen av 

selve mottaket.  

Delprosjekt PL: Mottaksleder  

5. Revidere plan 

for bygg og anlegg 

med formål 

gjenbruk. 

Delprosjekt PL:Avd.leder NT  

6. Lage 

økonomiske 

oversikter og 

rapporter.  

Regnskap Kommunekassen og 

avd.ledere 

 

Analyse 7. Beregne 

overtallighet i fht 

organisasjonens 

behov for arb.kraft 

 Rådmannen 

HTV 

 

8. Analysere 

økonomisk 

handlingsrom 

   

Tiltak/ 

Endring 
 

9. Utarbeide 

forslag til 

bemannings-

reduksjoner. 

 Rådmannen 

HTV 

 

10. Foreslå andre 

tiltak for å redusere 

kostnad 

 Rådmannen  

    

    

Iverksetting 

 av tiltak 

11. Innarbeide 

tiltak i Budsjett 

2017 og 

gjennomføre disse. 

 Rådmannen  

    

Evaluering 12.    Des.-17. 

    
 



Side 8 av 9 

 

Milepæler:  

 Kommunestyret den 21.09.16 

 Statsbudsjett den 06.10.16 

 Slutt på pengestrøm den 01.12.16. 

 Kommunestyret den 15.12.16. 

 Utløp leiekontrakt med HV den 30.11.16 

 Nye lokaler til VO innen 15.11.16. 

 Søknad om prosjektmidler til FM innen 01.02.17. 
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FRAMDRIFT / TIDSPLAN 
 
Fremdriftsplan / tidsplan for det overordnede omstillingsarbeidet vil i stor grad henge sammen med 

fremdriften/tidsplanen for i ulike delprosessene.  

 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
 

- Aktiv deltagelse fra alle berørte parter. 

- Enighet om kriterier for rangering av ansatte. 

- Politisk aksept på fremdriftsplan om rammebetingelser. 

- Gjennomføring av tiltak innen de frister som fastsettes.  


