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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 skaffe oversikt over bortfall av inntektene 

Hattfjelldal kommune har hatt pga. mottaksdriften, og hvordan disse midlene har vært brukt. 
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Resultatmål: 

 

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

finansiert tjenester. 

 Arbeidet skal være fullført innen 15.12.2016. 

 

Prosessmål: 

 

Lage et budsjett i balanse. 

 

 

FORUTSETNINGER 
 Aktiv og konstruktiv deltagelse fra avdelingslederne 

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

måte for å sikre nødvendig progresjon i arbeidet 

 Delegasjonsreglementet skal følges. 

 

INTERESSENTER 
 

 Medspillere Motstandere 

 

Vil bli sterkt påvirket av 

prosessen 

 

 

 Berørte ansatte 

 Ledere  

 

 

 

Blir ikke direkte/særlig 

berørt 

 

 

 Brukerne av kommunale tjenester 

 Innbyggere 

 NAV 
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ORGANISERING AV ARBEIDET 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultatet av jobben til arbeidsgruppene i delprosjektet for håndtering av personell som blir 

overtallige, kostnadsberegnes av arbeidsgruppen i dette delprosjektet. Avdelingsledere kontaktes ved 

behov. 

 

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. 

 

Styringsgruppen: 

 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 gi anbefalinger til rådmannen   

 

Prosjektleder: 
 

Prosjektleders ansvar er å lede og gjennomføre prosessen i samsvar med vedtatte mål. Skal ha ansvaret 

for å velge medarbeidere til arbeidsgrupper. Skal fordele oppgaver og følge opp at de gjøres. 

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

med styringsgruppen vedr. ressursavtaler og arbeidsbetingelser)  

Eier og styringsgruppe for delprosjektets arbeid: 

 

Prosjektgruppe for omstilling som består av 

Strategisk ledergruppe og 2 hovedtillitsvalgte 

Prosjektleder: 

Jim Ingebrigtsen  

Arbeidsgruppe: 

Formannskapet, rådmannen, prosjektleder, 

økonomikonsulent og strategisk ledergruppe 
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 har det operative og daglige ansvaret som innebærer å lede prosjektgruppen, arrangere nødvendige 

møter, idedugnader. Sørge for at referater og protokoller skrives og signeres, holde kontakten med 

sentrale aktører og orientere om viktige saker som dukker opp og motivere til innsats. 

 Skal ta initiativ til å ta tak i utfordringer eller muligheter som dukker opp som kan innebære 

endringer i delprosessen – vesentlige endringer legges frem for styringsgruppen. 

 Rapporterer til styringsgruppen 

 Skal sørge for god informasjon og kommunikasjon både innad i delprosessen, til styringsgruppen 

og til øvrige ansatte. 

 

Arbeidsgruppen: 

 
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.  

 

 

 

FRAMDRIFT / TIDSPLAN 
 
På grunn av de mange detaljene i de ulike delprosesser og overordnet omstillingsprosess må oppsatte 

tidsplan søkes fulgt.   

 

Oppgaver i prosessen/budsjettprosessen Ansvarlig Dato Merknad 

    

Sett opp oversikt over regnskap 2015 og 
budsjett 2016 på prosjekt 4201, ansvar 
700 og interninntekter vedr. 
mottaksdriften 

Arbeidgruppen 01.10.16  

Beregne inntekter vedr bosatte flyktninger 
for 2017 

Økonomisjef 01.10.16  

Avklare hvilke av kostnadene på prosjekt 
4201 flyktninger som gjelder asylmottak, 
og hvilke kostnader som gjelder bosatte 
flyktninger, og fortsatt påløper.  
Resultatet legges i konsekvensjustert 
budsjett. 

Anne/ 
Avdelingsledere 

01.10.16  

Konsekvensjustert budsjett Avdelingsledere 01.10.16  

Strategisk ledergruppe, drøfte budsjett Strategisk ledergr 04.10.16  

Statsbudsjettet blir lagt fram  06.10.16  

Prognosemodell kommer  07.10.16  

Legge inn og beskrive investeringstiltak Avdelingsledere 07.10.16  

Beregne differanse mellom inntekter og 
utgifter. Både på prosjekt 4201, og 
budsjettet ellers. 

Økonomisjef 10.10.16  

Drøfting formannskapet Formannskapet 12.10.16  

Avdelingsvise tiltak til nedskjæringer Avdlingsledere 17.10.16  

Strategisk ledergruppe, drøfte budsjett Strategisk ledergr 18.10.16  

Strategisk ledergruppe, drøfte budsjett Strategisk ledergr 01.11.16  

Drøfting formannskapet Formannskapet 02.11.16  

Orientering til hovedtillitsvalgte Rådmannen 03.11.16  

Budsjettkonferanse?    

Revidere avdelingsvise beskrivelser Avdelingsledere 11.11.16  

Saksutredning til budsjettets politiske Økonomisjef 21.11.16  
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behandling 

Behandling budsjett i formannskapet Formannskapet 30.11.16  

Formannskapets budsjettforslag legges ut 
til offentlig ettersyn 

Økonomisjef 30.11.16 – 
14.12.16 

 

Behandling av formannskapets 
budsjettforslag - uttelaleserett 

Arbeidsmiljøutvalget 01.12.16  

Behandling budsjett i kommunestyret Kommunestyret 15.12.16  
 

 

 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER 
 

- Aktiv deltagelse fra alle berørte parter. 

- Gjennomføring av tiltak innen de frister som fastsettes.  


