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Informasjon om omstillingsprosessen - status pr. 17.11.2016 
 
Et enstemmig kommunestyret vedtok på sitt møte den 16.11.2016 i sak nr.: 100/16 
«Omstillingsprosessen – økonomiske rammer for arbeidet» følgende:  
«Kommunestyret gir sin tilslutning til 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, 
jf. vedtak i kommunestyresak nr. 093/16.  
Kommunestyret bevilger kr. 3.000.000,- som økonomisk ramme for omstillingsarbeidet. 
Beløpet belastes disposisjonsfond og gis slik kontering:  
10100.700.285.7010  
19403.700.285.7010»  
 
Under forutsetning av at kommunestyret åpner for bruk av virkemidler som sluttpakker og 
vikar- og ressursgruppe ble eventuelle kriterier for disse virkemidlene drøftet i  
arbeidsgruppen for personal på deres møte den 11.11.2016. Arbeidsgruppen ble enige om 
forslag til kriterier for sluttpakker, og en var også enige om å fortsette drøftingene i forhold til 
en evnetuell vikar- og ressursgruppe på neste møte. Prosjektgruppen for omstilling vedtok 
derfor på sitt møte samme dag de foreslåtte kriteriene for sluttpakker og en uttalelse i forhold 
til en eventuell vikar- og ressursgruppe.  
 
Sluttpakker 
- Tilbud til personer som kan gå av med AFP eller alderspensjon i løpet av 2017 
- Tilbud til fast ansatte medarbeidere som blir direkte definert som overtallige, dog med 

krav til minimum 2 års ansettelse i virksomheten  
- Sluttpakken utgjør 6 måneders lønn for den enkelte 
- Personer som er overtallige og som takker ja til sluttpakker må samtidig fraskrive seg 

fortrinnsrett til ny stilling og retten til å gå til søksmål mot arbeidsgiver 
Tilståelse av eventuell sluttpakke gis etter søknad, og saksbehandlingen av søknadene 
gjøres ensidig av arbeidsgiver. 
 
Alle som får tilbud om en eventuell sluttpakke skal få grundig informasjon om hva 
konsekvensene av en slik avtale er/gir for den enkelte. 
 
Bruk av en eventuell vikar- og ressursgruppe  
 
«Om vikar- og ressursgruppe er et alternativt virkemiddel eller ikke kan prosjektgruppen ikke 
ta stilling til nå. Det eneste som partene er enige om, er at en eventuell vikar- og 
ressursgruppe ikke vil få samme innhold og form som i 2004/2005.» 
 
 



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. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Haugberg 
personalrådgiver 
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