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Informasjon om omstillingsprosessen - status pr. 30.09.2016 
 
Prosjektgruppen for omstillingsprosessen hadde sitt første møte den 28.09.2016. Der ble 
følgende delprosessplaner vedtatt:  

- Delprosessplan for omstilling av personell 
- Delprosessplan for økonomiske konsekvenser 
- Delprosessplan for gjenbruk av bygg og infrastruktur 
- Delprosessplan for avvikling av Hattfjelldal asylmottak 

Alle delprosessplanene er lagt ut på www.hattfjelldal.kommune.no under fanen «For 
ansatte» under overskriften «Omstillingsprosess». Det gjøres samtidig oppmerksom på at 
delprosessplanene ikke er statiske dokumenter – tilpasninger vil måtte gjøres underveis. 
 
Videre vedtok prosjektgruppen en informasjonsstrategi for omstillingsprosessen basert på et 
første utkast som ble drøftet med arbeidstakerorganisasjonene v/hovedtillitsvalgte den 
22.09.2016.   
 
Partene er enige om at arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene har et felles ansvar for 
å informere om hva som skjer i en omstillingsprosess. Men dette fritar dog ikke den enkelte 
medarbeider fra sin plikt om selv å søke og innhente nødvendig informasjon. 
 
Partene er videre enige om at arbeidsgiver har hovedansvaret for all informasjon i 
omstillingsprosessen. Og fra arbeidsgivers side vil følgende personer ha ansvaret for 
informasjonen: 

- Rådmannen: Overordnet informasjon på tvers innad i organisasjonen og til politisk 
nivå 

- Personalrådgiver: Informasjon om personellmessige sider spesielt, og generell 
informasjon innad i organisasjonen 

- Avd.leder NT: Informasjon knyttet til gjenbruk av bygninger og infrastruktur innad i 
organisasjonen 

- Ordfører: Informasjon til innbyggerne m.fl.  
 
En besluttet også i møte å benytte seg av følgende informasjonskanaler i 
informasjonsarbeidet: 

- Bruk av hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no under fanen «For ansatte» under 
overskriften «Omstillingsprosess». 

- E-post til alle ansatte som har kommunal e-post adresse, samt oppslag i 
avdelingene/enhetene. Og den samme informasjonen legges etter 2 virkedager ut på 
hjemmesidene på adressen i forrige strekpunkt.   

 
I informasjonsstrategien søker man å foreta en rolleavklaring mellom partene, hva man skal 
informere om og på hvilken måte informasjonen skal gis. Siden vi nå går inn i en 
omstillingsprosess er det vanskelig å vite på forhånd hva vi kan informere om, og en derfor 

http://www.hattfjelldal.kommune.no/
http://www.hattfjelldal.kommune.no/


enige om at en skal avklare hva arbeidsgiver/arbeidstakerorganisasjonene kan informere om 
fra de ulike møtene i prosessen m/delprosesser. 
 
Minner til slutt om at følgende personer sitter i prosjektgruppen for omstillingsprosessen: 
Stian Skjærvik (rådmann), Lillian Sætern (fung. avd.leder for Oppvekst og kultur), Elisabeth 
Bogfjellmo (avd.leder for Helse og omsorg), Bjarne Haugen (avd.leder for Næring og 
tekniske tjenester), Anne Haugberg (personalrådgiver), Børge Odden (IT-leder), Jim 
Ingebrigtsen (økonomisjef), Marit Sirijord (HTV for Delta) og Mette G. Finseth (HTV for 
Utdanningsforbundet). I tillegg er Håvard Nygård (HTV for Fagforbundet) vara for 
arbeidstakerorganisasjonene i gruppen.  
 
 
Med hilsen 
 
Anne Haugberg 
personalrådgiver 
 
 
 
 
 

 

 
 


