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Informasjon om omstillngsprosessen - status pr. 09.11.2016 
 
Det har vært lav utadrettet aktivitet i omstillingsprosessen siden forrige informasjonskriv ble 
sendt ut den 30.09.2016. Bakgrunnen for dette er at vi i tiden som har gått har arbeidet aktivt 
med de direkte og indirekte økonomiske konsekvensene av nedleggelsen av asylmottaket og 
hvilke konsekvenser dette får for budsjett 2017. 
 
På budsjettkonferansen den 03.11.2016 fikk kommunestyret og de hovedtillitsvalgte 
presentert kommunens økonomiske ramme for 2017. Tallene viser at en, under gitte 
forutsetninger i omstillingsprosessen, foreløpig mangler ca. 9,2 millioner for å få et budsjett i 
balanse. Kommunestyret skal behandle budsjettet for 2017 på sitt møte den 15.12.2016. 
 
Arbeidsgiver finner det derfor riktig å allerede nå forberede organisasjonen på at det vil måtte 
skje en ytterligere tilpasning av driften i 2017, også på områder som ikke har vært direkte 
eller indirekte tilknyttet mottaksdriften. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvordan 
tilpasningen vil skje – mulige virkemiddel kan for eksempel være økte inntekter gjennom salg 
av tjenester til andre, reduksjon i støtte til ulike ikke-kommunale formål, effektivisering, 
reduksjon i kommunens tjenestetilbud og bemanningsreduksjoner. 
Arbeidstakerorganisasjonene er involvert i prosessen.  
 
Partssammensatt utvalg har i sak nr.: 008/16 – «Omstillingsprossen – økonomiske rammer 
for arbeidet» innstilt overfor kommunestyret at rådmannen, som et ledd i å håndtere 
overtalligheten som oppstår som en følge av nedleggelsen av Hattfjelldal asylmottak, kan 
benytte seg av virkemidler som oppsigelser, sluttpakker og vikar- og ressursgruppe i 
omstillingsprosessen. I tillegg foreslås det at kommunestyret bevilger kr. 3.000.000,- som 
økonomisk ramme for omstillingsarbeidet. Saken skal etter planen behandles på 
kommunestyrets møte den 16.11.2016. 
 
Den 11.11.2016 er det møte både i arbeidsgruppen for personal og i prosjektgruppen for 
omstillingsprosjektet. Arbeidsgruppen skal drøfte valg av utvalgskrets for overtallighet og 
mulige kriterier for bruk av eventuelle sluttpakker og vikar- og ressursgruppe, mens 
prosjektgruppen skal vedta kriterier for utplukking av overtallige og mulig innplassering i 
ledige stillinger. Kriteriene vil bli offentliggjort i et eget informasjonsskriv etter at 
prosjektgruppen har gjort sitt vedtak.  
 
Partene begynner nå å komme dithen i prosessen at en skal ha samtale med enkeltpersoner 
i forhold til kompetansekartlegging, ønsker i forhold til mulige arbeidsoppgaver/arbeidssted 
etc. Og partene er enige om å begynne med de som er direkte berørt av nedleggelsen av 
mottaket, siden deres arbeidsoppgaver forsvinner i nær fremtid. Det understrekes dog at det 
faktum at enkeltpersoner inviteres til samtale ikke må tolkes dithen at disse personene vil bli 
oppsagt. 
 



Minner om at all informasjon blir lagt ut på våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no 
under fanen «For ansatte» under overskriften «Omstillingsprosess», i tillegg til e-post og 
oppslag. 
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