
 

 
Hattfjelldal kommune 
Sentraladministrasjonen 

 

Notat 
 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 
 
 

16/6866 Anne Haugberg  FE - 233, FA - F31 07.09.2016 

 

Informasjon om arbeidet i forbindelse med nedleggelsen av 
Hattfjelldal mottak 
 
Hattfjelldal kommune mottak torsdag 25. august melding fra UDI om at de hadde besluttet å 
si opp avtalen med kommunen om drift av Hattfjelldal mottak. Samme dag sendte 
rådmannen ut melding til alle ansatte i Hattfjelldal kommune med kommunal e-post-adresse.  
 
Fredag 26. august hadde rådmannen ett første møte med de hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud, og på mandag 29. august var det ekstraordinært møte i formannskapet.  
 
Avtalen med UDI om drift av asylmottak her i Hattfjelldal opphører med virkning fom 1. 
desember i år. Og fra samme tidspunkt opphører også inntektene kommunen har fått som en 
direkte eller indirekte følge av mottaksdriften. Regnskapet viser at i 2015 hadde kommunen 
30,4 millioner i flyktningerelaterte inntekter, hvorav størsteparten er tilskudd til drift av 
mottaket og tjenester til beboerne ved mottaket. Som det fremgår av kommunestyrets sak 
nr.: 44/16 har kommunen hatt 23,05 årsverk knyttet direkte og indirekte til mottaket. 
 
Siden arbeidsgiver mottok informasjon om nedleggelsen av mottaket har administrasjonen 
påbegynt arbeidet med å skaffe seg en oversikt over mulige konsekvenser av beslutningen. 
P.t. har vi ikke full oversikt. Det vi kan fortelle er at nedleggelsen vil få både økonomiske og 
personellmessige konsekvenser, samtidig som det er viktig å understreke at det arbeides 
hardt med å minimalisere virkningene av inntektsbortfallet.   
 
Rådmannen arbeider med et utkast til en «Prosessplan for omstilling etter nedlegging av 
Hattfjelldal asylmottak». Prosessplanen vil bli fremlagt for kommunestyret for godkjenning 
den 21. september. Et foreløpig utkast til prosessplan vil bli presentert for hovedtillitsvalgte,  
hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalget den 8. september. Videre vil det bli utarbeidet 
egne delplaner for områdene: personal, økonomi, selve mottaksnedleggingen og 
bygg/infrastruktur. Alle planer vil bli tilgjengeliggjort når de er vedtatt.   
 
Arbeidsgiver er klar over at flere av våre arbeidstakere ønsker en avklaring i forhold til om de 
blir berørt av endringene, på hvilken måte de eventuelt blir berørt og hva konsekvensen av 
endringene eventuelt vil bli. Som arbeidsgiver er vi opptatt av at de prosessene som nå skal 
iverksettes blir gjennomført på en god måte, men for at vi skal kunne få dette til må vi først 
skaffe oss oversikt over de økonomiske konsekvensene og hvordan dette påvirker driften 
vår. Dessverre medfører dette at det tar noe tid før prosessen kommer i gang for alvor og 
hver enkelt får de nødvendige avklaringer.  
 
Vi kommer tilbake med mer informsjon så snart vi har noe mer konkret å informere om. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Haugberg 
personalrådgiver 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 


