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Informasjon om omstillingsprosessen - status pr. 11.11.2016 
 
Prosjektgruppen for omstillingsprosjektet hadde møte den 11.11.2016 hvor de behandlet og 
enstemmig vedtok følgende:  
 
1) «Kriterier for nedbemanning og mulige innplasseringer i ledige stillinger:  
 
Virksomhetens bemanningsplan m/kompetansekrav ligger fast for den nedbemanning som 
skal skje.  
 
Kriteriene som skal legges til for nedbemanning og mulig innplassering i ledige stillinger er:  
1. Kompetanse som arbeidsgiver har behov for: 

a. Formal kompetanse – formal kompetanse går foran realkompetanse i stillinger 
hvor kompetansekravet er fastsatt i lov 

b. Realkompetanse 
2. Relevant erfaring fra arbeidsområde 
3. Sammenhengende tjenesteansiennitet i kommunen, inkl. lovbestemte permisjoner 
4. Egnethet i forhold til jobben som skal gjøres 
5. Sosiale forhold» 
 
Kommunestyret skal etter planen på sitt møte den 16.11.2016 ta stilling til om de tillater bruk 
virkemidler av som sluttpakke og vikar- og ressursgruppe, i tillegg til oppsigelser, i 
forbindelse med omstillingsprosessen eller ikke. Vi kommer tilbake med nærmere 
informasjon om dette etter kommunestyrets behandling av spørsmålene. 
 
Som tidligere informert om består prosjektgruppen av Stian Skjærvik (rådmann og gruppens 
leder), Lillian Sætern (avdelingsleder for Oppvekst- og kultur), Elisabeth Bogfjellmo 
(avdelingsleder for Helse- og omsorg), Bjarne Haugen (avdelingsleder for Næring- og 
tekniske tjenester), Jim Ingebrigtsen (økonomisjef), Børge Odden (IKT-leder), Anne 
Haugberg (personalrådgiver), Marit Sirijord (HTV for Delta og representant for 
arbeidstakerorganisasjonene) og Mette G. Finseth (HTV for Utdanningsforbundet og 
representant for arbeidstakerorganisasjonene).   
 
Også arbeidsgruppen for personal hadde møte den 11.11.2016. De drøftet også kriterier for 
nedbemanning, kriterier for eventuelle sluttpakker og kriterier for en eventuell sluttpakke. 
Arbeidsgruppen drøftet også utvalgskrets for nedbemanning uten å komme frem til en 
anbefaling til prosjektgruppen – man ble enige om å fortsette drøftingene på dette 
spørsmålet i neste møte. Videre anbefaler arbeidsgruppen at det bør være mulig å frita 
personer fra arbeidsplikt i oppsigelsestiden hvis arbeidsgiver finner det hensiktsmessig og 
arbeidstaker samtykker til dette.  
 



Arbeidsgruppen for personal har følgende medlemmer: Håvard Nygård (HTV for 
Fagforbundet), Mette G. Finseth (HTV for Utdanningsforbundet), Helene K. Slettbakk (HTV 
for NSF), Børge Odden (HTV for Nito), Marit Sirijord (HTV for Delta), Kjell-Vidar Norheim 
(hovedverneombud), Lillian Sætern (avdelingsleder for Oppvekst- og kultur), Elisabeth 
Bogfjellmo (avdelingsleder for Helse- og omsorg), Bjarne Haugen (avdelingsleder for 
Næring- og tekniske tjenester) og Anne Haugberg (personalrådgiver og gruppens leder). 
 
Vil til slutt minne 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. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Haugberg 
personalrådgiver 
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