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BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING 
 
UDI sa den 26.08.2016 opp avtalen med Hattfjelldal kommune om drift av Hattfjelldal 

statlige mottak. Driften av mottaket opphører fom 01.12.2016, fra samme dato opphører også 

inntektene kommunen har fått fra staten – både direkte og indirekte – for å ha og drive et 

asylmottak i Hattfjelldal kommune.  

 

For å kunne tilby nødvendige tjenester til beboerne ved mottaket har Hattfjelldal kommune 

over tid bygget opp et stort tjenesteapparat med dertil tilhørende personell, i tillegg til 

bemanningen ved selve mottaket. På et gitt tidspunkt hadde kommunen 23,05 

flyktningerelaterte årsverk, som kommunen nå i all vesentlighet ikke mottar ekstra 

finansiering for. Konsekvensen av dette er at kommunen nå må foreta en ikke planlagt 

nedbemanning for å få balanse mellom inntekter og utgifter.  

 

Å ta ned bemanningen med så mange årsverk uten at dette vil få konsekvenser for 

enkeltindivider vil være umulig. Vi har medarbeidere som har arbeidet direkte opp mot 

asylsøkere og deres behov, og disse arbeidsoppgavene forsvinner nå i sin helhet. Andre har 

utført ordinære kommunale oppgaver, men omfanget av kommunens behov for slike tjenester 

reduseres som en naturlig konsekvens av færre brukere når mottaket legges ned. 

Arbeidsgivers oppgave i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene, er å søke minimalisere 

virkningene av de endrede rammebetingelsene.  

 

Hattfjelldal kommune står nå fremfor et stort omstillingsarbeid for å oppnå balanse mellom 

inntekter og utgifter. Nedbemanning er et av elementene i omstillingsarbeidet, de andre er 

økonomi, praktiske gjøremål direkte knyttet nedleggingen av mottaket og bygg/infrastruktur. 

Den personellmessige delen av omstillingsarbeidet er kanskje den aller viktigste da den 

influerer sterkt på kommunens økonomiske evne siden ca. 70% av kommunens samlede 

inntekter er knyttet til lønn.  

 

Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven gir føringer for arbeidet med 

nedbemanning i virksomheten. Og stikkord for en god nedbemanningsprosess er forståelse for 

bakgrunnen for nedbemanningen, aktiv og konstruktiv medvirkning fra de 

arbeidstakerorganisasjonene og gjensidig forståelse av- og respekt for de ulike deltakernes 

rolle i prosessen. 

 

Arbeidet med nedbemanning må ses i sammenheng med kommunens økonomiske rammer for 

2017. 

 
MÅL 
 

Gjennomføre et omstillingsarbeid hvor de negative økonomiske og personellmessige 

konsekvensene av nedleggingen av mottaket blir minst mulig. 

 

Formål: 

 

Overordnet formål med omstillingsprosessen: Ta ned det kommunale driftsnivået slik at det 

blir balanse mellom inntekter og utgifter. 

 

Og i denne delprosessen konkretiseres dette til: Å skape samsvar mellom kommunens behov 

for personell med riktig kompetanse på kort og lang sikt og kommunens økonomiske evne. 
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Resultatmål: 

 

 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. 

 Trygg og forutsigbar nedbemanningsprosess for alle berørte medarbeidere og 

organisasjonen for øvrig. 

 Arbeidet skal være fullført innen 30.11.2016. 

 

Prosessmål: 

 

1. Sikre god samhandling med arbeidstakerorganisasjonene. 

2. Kartlegge organisasjonens ressurs- og kompetansebehov og den enkelte berørtes 

kompetanse 

3. Definere kriterier for gjennomføring av bemanningsreduksjoner. 

4. Sikre grunnlaget for faktisk bemanningsreduksjon  

5. Nedbemanningsprosessen skal gjennomføres på en trygg og forutsigbar måte for 

arbeidstakerne i Hattfjelldal kommune, hvor målsettingen er å minimalisere de direkte og 

indirekte personellmessige konsekvensene av nedleggingen av mottaket. 

 

 

FORUTSETNINGER 
 Aktiv og konstruktiv deltagelse fra arbeidstakerorganisasjonene. 

 At deltakerne frigjøres fra daglige oppgaver for å kunne delta i prosessen på en hensiktsmessig 

måte for å sikre på nødvendig progresjon i arbeidet 

 Delegasjonsreglementet skal følges. 

 At prosessen skjer innenfor rammen av Hovedavtalens-, Hovedtariffavtalens og 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

 

INTERESSENTER 
 

 Medspillere Motstandere 

 

Vil bli sterkt påvirket av 

prosessen 

 

 

 Berørte ansatte 

 Arbeidstakerorganisasjonene 

 Hovedverneombud 

 Ledere  

 

 

 

Blir ikke direkte/særlig 

berørt 

 

 

 Brukerne av kommunale tjenester 

 Innbyggere 

 NAV 

 

 

 



Side 5 av 7 

 

ORGANISERING AV ARBEIDET 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLEBESKRIVELSER 
 

Oppdragsgiver og styringsgruppe: 
 

Styringsgruppen er delprosessens bestiller, samtidig som de skal ta beslutninger underveis i arbeidet.  

Styringsgruppen er prosjektlederens nærmeste overordnede organ og er styrende part i selve plan- og 

utviklingsarbeidet i prosessen. 

 

Styringsgruppens oppgave er å sørge for at de ulike delprosessene har den nødvendige progresjon i 

arbeidet slik at styringsgruppen kan avgi sin samlede innstilling til rådmannen ihht. fremdriftsplan. 

Videre kan de beslutte endringer i de ulike delprosessenes fremdriftsplaner hvis de ser nødvendigheten 

av dette for at omstillingsprosjektets overordnede målsettinger skal kunne nås. 

 

Prosjektleder: 
 

Prosjektleders ansvar er å lede og gjennomføre prosessen i samsvar med vedtatte mål, og rapporterer 

til styringsgruppen. Vedkommende er ansvarlig for å skrive referater fra de ulike grupper og 

arbeidsgruppens møter, samt sammenstille og tilgjengelig gjøre materiell for arbeidsgruppen. Skal 

Eier og styringsgruppe for delprosjektets arbeid: 

 

Prosjektgruppe for omstilling som består av 

Strategisk ledergruppe og 2 hovedtillitsvalgte 

Prosjektleder: 

Personalrådgiver  

Arbeidsgruppe: 

prosjektleder, avd.leder oppvekst- og kultur, avd.leder 

helse- og omsorg, avd.leder næring og tekniske 

tjenester, HTV for Delta, HTV for Fagforbundet/FO, 

HTV for Nito/Naturviterne, HTV for NSF/NFF/NEF, 

HTV for Utdanningsforbundet og hovedverneombud 

Gruppe OK 

Rådmann, avd.leder 

oppvekst- og kultur og 

personalrådgiver 

 

Gruppe HO 

Rådmann, avd.leder 

helse- og omsorg og 

personalrådgiver 

Gruppe NT 

Rådmann, avd.leder 

næring og teknisk og 

personalrådgiver 

Gruppe SAD 

Rådmann, øk.sjef og 
personalrådgiver 
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sørge for god informasjon og kommunikasjon både innad i delprosessen, til styringsgruppen og til 

øvrige ansatte. 

 

Prosjektleder er delprosessens informasjonsansvarlig og skal gi skriftlig informasjon til alle 

medarbeidere om arbeidets gang. Dette fritar dog ikke den enkelte medarbeider fra sin plikt om selv å 

søke og innhente nødvendig informasjon. 

 

Arbeidsgruppen: 

 
Arbeidsgruppens oppgave er å behandle grunnlagsdataene fra de ulike gruppene OK, HO, NT og 

SAD, og fremme forslag til fremtidig bemanning basert på de kriterier for nedbemanning. 

 

For at det ikke skal bli for mange deltakere i prosjektgruppen, forutsettes det at 

arbeidstakerorganisasjonene benytter seg av forhandlingssammenslutninger.  

 

Gruppene OK, HO, NT og SAD: 

 

Gruppene OK (Oppvekst- og kultur), HO (Helse- og omsorg), NT (Næring og tekniske tjenester) og 

SAD (Sentraladministrasjonen og NAV) er ansvarlig for å utarbeide grunnlagsdata for 

bemanningsreduksjonen som legges frem for arbeidsgruppen til videre drøfting.   

 

Med grunnlagsdata menes avdelingens fremtidige behov for stillinger m/kompetansekrav innenfor 

ramme gitt i økonomiplan for 2017 – 2020 justert for inntektsbortfallet som en dirkete og indirekte 

følge av nedleggingen av Hattfjelldal mottak, samt forslag til økonomiske rammer i statsbudsjettet for 

2017.. 

 

 

FRAMDRIFT / TIDSPLAN 
 
Fremdriftsplanen følger i hovedsak tabellen nedenfor. På grunn av de mange detaljene i de ulike 

delprosesser og overordnet omstillingsprosess må oppsatte tidsplan søkes fulgt.   

 

Oppgaver i prosessen Ansvarlig Dato 

Informasjon til direkte berørte ansatte Rådmannen + 
avd.ledere 

25.08.2016 

Informasjon til arbeidstakerorganisasjonene v/HTV og 
hovedverneombud 

Rådmannen 26.08.2016 

Første informasjon til alle ansatte Rådmannen 25.08.2016 

Generell informasjon til alle ansatte etter hvert som 
prosessen skrider frem 

Personalrådgiver  Kontinuerlig 

   

Fremskaffe oversikt over ansatte m/arbeidssted, stillings%, 
midlertidig/fast, stillingsbetegnelse 

Personalrådgiver 16.09.2016 

Avklare behov for personellressurser m/kompetansekrav 
fremover ved: 
 Avdeling for Oppvekst og kultur 
 Avdeling for Helse og omsorg 
 Næring og tekniske tjenester 
 Sentraladministrasjonen 

 
 
Gruppe OK 
Gruppe HO 
Gruppe NT 
Gruppe SAD 

19.09.2016- 
30.09.2016 

Fremskaffe oversikt over ledige faste/vikariater/midlertidige 
stillinger m/kompetansekrav 

Personalrådgiver  03.10.2016 

   

Avklare kriterier for nedbemanning – enighet mellom 
partene er avgjørende for det videre arbeidet 

Arbeidsgruppe 06.10.2016  
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Definere antall mulige overtallige basert på tilgjengelig 
informasjon 

Arbeidsgruppe 12.10.2016  

Kartlegge kompetanse til et utvalg ansatte inkl. alle direkte 
berørte 

Avd.leder + ansatt + 
HTV 

13.10.2016 – 
30.10.2016  

Sammenstille virksomhetens behov for kompetanse opp 
mot tilgjengelig kompetanse 

Personalrådgiver 31.10.2016 – 
03.11.2016 

Definere antall overtallige Arbeidsgruppe 04.11.2016 

Gjennomføre drøftinger ihht. aml § 15-1 Personalrådgiver, 
avd.leder, ansatt + 
tillitsvalgt 

11.11.2016 – 
22.11.2016 

   

Avklare hvem som blir overtallige og fremme forslag til 
oppsigelse for rådmannen 

Arbeidsgruppe 
 

24.11.2016 – 
25.11.2016 

Håndtering av overtallighet Rådmannen, 
personalrådgiver 

29.11.2016 

Gjennomføre eventuelle forhandlinger ihht. aml § 17 Rådmannen, 
personalrådgiver, 
ansatt + tillitsvalgt 

 

 

 

 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
 

- Aktiv deltagelse fra alle berørte parter. 

- Enighet om kriterier for rangering av ansatte. 

- Gjennomføring av tiltak innen de frister som fastsettes.  


