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Informasjon om omstillingsprosessen - status pr. 25.11.2016 
 
I henhold til «Prosessdelplan for omstilling av personell som en følge av nedleggelsen av 
Hattfjelldal mottak» skulle det foreligge en avklaring i forhold til personell i slutten av 
november. Arbeidsgiver kan allerede nå informere om at det tidspunktet for når avklaring 
foreligger vil bli forskjøvet. Når partene i arbeidsgruppen for personal ser at vi nærmer oss 
slutten av prosessen vil vi komme tilbake med mer informasjon.  
 
Arbeidsgiver ønsker likevel poengtere at ingen medarbeidere i Hattfjelldal kommune skal få 
oppsigelse i «julegave» fra arbeidsgiver, slik at hvis arbeidet med hvem som blir overtallig 
ikke er i havn før 15. desember vil det ikke bli fattet noen beslutninger før i januar 2017.  
 
I møte den 23.11.2016 ble arbeidsgruppen for personal enige om å anbefale prosektgruppen 
for omstillingsprosessen om å beslutte følgende: 
 
1. Utvalgskrets for nedbemanning i omstillingsprosessen er hele Hattfjelldal kommunes 

virksomhet. 
 
Dette innebærer f.eks at selv om det er medarbeiderne ved asylmottakets stillinger som 
legges ned som en direkte konsekvens av at mottaket er lagt ned, kan det bli 
medarbeidere i andre avdelinger/enheter som faktisk mister jobben sin i Hattfjelldal 
kommune. Årsaken til dette er at en skal vurdere alle medarbeidere i kommunen opp mot 
kriteriene for nedbemanning.  
 
Som tidligere opplyst har prosjektgruppen vedtatt at følgende kriterier skal legges til 
grunn 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» 

 
2. «Vikar- og ressursgruppe» bør ikke benyttes som et virkemiddel i omstillingsprosessen. 

 
Dette innebærer at partene i fellesskap har kommet frem til at en ikke bør benytte seg av 
muligheten for å innplassere overtallige medarbeidere i en vikar- og ressursgruppe. Dvs. 
at virkemidler som vil bli benyttet i omstillingsprosessen er tilbud om sluttpakker og 
oppsigelser.  



Arbeidsgruppen for personal har også drøftet og blitt enige om, hvem som skal innkalles til 
drøftinger med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 15-1, i tillegg til de som allerede har mottatt slik 
innkalling. Innkalling vil bli levert ut i løpet av de to neste ukene. 
 
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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