
Tale til kommunestyret 19.september 2018 på vegne av alle hovedtillitsvalgte 

fra alle arbeidstakerorganisasjonene i Hattfjelldal kommune. 

Kjære Ordfører og kommunestyre i Hattfjelldal kommune. 

30. august ble vi hovedtillitsvalgte innkalt til møte for at ordfører og 

varaordfører ville høre hvordan stemningen var blant de ansatte og hvordan vi 

opplevde omstillingsprosessen så langt. Vi vil gjerne gjengi mye av det vi tok 

opp på dette møtet med alle dere som er her i dag og til dere som ser og hører 

på. 

På vårparten ble flere av de tillitsvalgte spesielt invitert til å være tilstede på 

folkevalgtopplæringen for kommunestyrerepresentantene. Der fikk vi høre om 

5 begrep som skal betegne politikerne og hvordan de vil at framtida skal være. 

Disse 5 begrepene er åpenhet, trygghet, utadvendt, inkluderende og utvikling. 

Vi vil komme tilbake til hvordan vi mener politikerne har klart å etterleve disse 

prinsippene. 

Vi har lagt bak oss et halvår der vi som er hovedtillitsvalgte har vært svært 

delaktige i omstillingsprosessen sammen med administrasjonen. Vi har fått 

være med på hele prosessen fra starten av fra. Vi har laget kriterier for 

nedbemanning, vi har vært med å utforme kuttforslag og lage 

konsekvensanalyser for de ulike kuttforslagene, vi er også tilstede og passer på 

at omstillingen eller nedbemanningen skjer på en saklig og forutsigbar måte. I 

slutten av september vet vi hvem som blir berørt av de vedtakene som ble gjort 

på kommunestyremøtet i juni. 

I dette arbeidet føler vi at administrasjonen har møtt oss med respekt og tillit. 

Prosessen har vært åpen fra starten av, vi har fått all den informasjon som til 

enhver tid er tilgjengelig. Vi tillitsvalgte har i høyeste grad vært inkludert og vi 

har hatt stor grad av medbestemmelse. Vi er trygge på at prosessen har gått 

riktig for seg og vi har opparbeidet oss et godt forhold til administrasjonen. 

Mens vi ventet på at Telemarksforskning skulle bli ferdig med sin rapport, ble 

det gjennomført en egen intern utredning også. Hver kommunal avdeling skulle 

finne mulige kutt og beskrive hvilke konsekvenser disse kuttene ville få. Her har 

alle arbeidstakere fått være med å uttale seg i forhold til konsekvenser ved 

eventuelle kutt. Dette arbeidet endte opp i en samlet utredning som 



administrasjonen la fram i forbindelse med omstillingen. Gjennom dette 

arbeidet har arbeidstakerne virkelig forstått alvoret om hvilken vanskelig 

økonomisk situasjon kommunen er kommet opp i og denne prosessen 

opplevde de ansatte stor grad av medvirkning. 

Både den kommunale utredningen og rapporten fra Telemarksforskning 

skildret en lang liste med mulige kuttforslag. Dessverre kom kommunestyret 

bare litt under halvveis i å nå målet på ca 15 millioner kutt på 

kommunestyremøtet 21. juni. Denne omstillingsprosessen er ikke i mål før de 

15 millionene er kuttet. Så er det opp til politikerne hvor lenge denne 

omstillinga skal foregå. Vi ga klar beskjed på budsjettkonferansen i juni om at 

politikerne måtte ta ansvar for å ta de nødvendige nedskjæringene slik at de 

ikke utsetter arbeidstakerne i kommunen for unødvendig usikkerhet og 

utrygghet.  

Hovedavtalen og kommuneloven regulerer de ansattes /tillitsvalgtes rett og 

plikt til medvirkning i spørsmål som angår forholdet mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker. Som tilhører i salen på dette kommunestyremøtet opplevde vi tre 

ting som gjorde oss sjokkerte, vantro og regelrett skuffet når det gjelder 

medvirkning. Vi er to Hovedtillitsvalgte som sitter i partssammensatt utvalg 

sammen med tre politikere fra posisjon og to politikere fra opposisjon. På dette 

møtet den 12. juni, ei drøy uke før kommunestyremøtet 21.juni, stemte vi over 

mange ulike kuttforslag. Flere av forslagene som ble fremmet av Senterpartiet 

og Bygdelista ble nedstemt i Partssammensatt utvalg. På kommunestyremøtet 

21.juni ble de samme nedstemte forslagene fremmet på nytt igjen. Da hadde 

posisjon flertall og kunne banke alle forslagene igjennom. Men hva sier det om 

prosessen posisjonspolitikerne utfører? Hvor er respekten og tilliten til oss 

Hovedtillitsvalgte? Hva er vitsen med å ha partssammensatt utvalg og AMU da, 

hvis en ikke er villig til å godta resultatet? Vi vil gjerne vite hvilken rolle 

partssammensatte utvalg skal ha i framtida og hvordan medvirkningsprosessen 

kan gjøres på en forutsigbar måte! 

Som om ikke det var nok ble det fremmet to benkeforslag der det ene forslaget 

var å fjerne kommunalsjefen for oppvekst og kultur, og det andre var å kutte 

ved Hattfjelldal oppvekstsenter med 750 000kr. Hverken den interne 

kommunale rapporten eller Telemarksforskningsrapporten hadde 

kommunalsjefens stilling som kuttforslag. Dette forslaget var ikke utredet av 



administrasjonen i det hele tatt. Kuttforslaget på Hattfjelldal oppvekstsenter 

var utredet i den kommunale rapporten. Der var det et kuttforslag på 

680000kr, men det ble sterkt frarådet av prosjektgruppa, fordi det fikk så store 

konsekvenser for elevene. Mange klasser måtte i så fall slås sammen og et slikt 

kuttforslag ville ha gjort om sentralskolen til en fådelt skole.  

Men hva er det ved disse benkeforslagene som gjør oss så opprørte? For det 

første er det totalt mangel på åpenhet fra posisjonen sin side. Begge disse 

forslagene kunne vært fremmet på møte for Partssammensatt utvalg eller 

AMU. Ved å fremme dem på kommunestyremøtet har hverken 

kommunalsjefen eller vi Hovedtillitsvalgte talerett slik at vi kunne sagt vår 

mening. Hvor er vår rett og plikt til medvirkning her?  Med en slik framtoning 

har vi ingen trygghet for at prosessen går riktig for seg og vi tillitsvalgte blir ikke 

inkludert. De ulike kommunale enhetene har brukt store ressurser på å 

gjennomføre den interne utredningen, og alle andre saker har blitt lagt på vent.  

Forslaget viser i tillegg en mistillit til det arbeidet og utredningen som er gjort 

av alle ansatte, administrasjon og Hovedtillitsvalgte og det gjør oss betenkte. 

Stoler ikke dere i kommunestyret på at utredningene, som er utarbeidet av 

fagpersoner med spesialkompetanse på hvert fagfelt, at de kan jobben sin?   

Kommunestyret er vår overordnede arbeidsgiver. Dere har også en viktig 

arbeidsgiverrolle. En tydelig arbeidsgiverstrategi er viktig for at kommunen skal 

utvikle et godt arbeidsmiljø, styrke evnen til å rekruttere nye folk til kommunen 

og for å bygge omdømme. Gjennom en tydelig arbeidsgiverpolitikk kan 

kommunene kommunisere hvordan den ønsker at å fremstå- både ovenfor 

ansatte, innbyggerne, brukerne og omgivelsene. Det er viktig å huske på at 

dere er våre arbeidsgivere uansett hvilken setting dere er i. Det er en rolle dere 

har så lenge dere sitter i kommunestyret. Det betyr at alt dere sier og gjør 

påvirker kommunens omdømme og de ansattes arbeidsmiljø i kommunen. 

På kommunestyremøtet 21. juni vedtok dere mange kuttforslag som gjør at de 

ulike avdelingene er i umiddelbar nærhet til kun å gjennomføre kun lovpålagte 

tjenester. Fra nyttår skal det f.eks fjernes tre 100% stillinger fra renhold og 

vaktmesterkorpset på Næring og teknisk avdeling. Selv i dag rekker ikke 

renholderne og vaktmestrene å komme i mål med alle sine arbeidsoppgaver. 

Når 3 100%-stillinger forsvinner vil det gå på helsa løs til de resterende som må 

gjøre det samme arbeidet med mindre ressurser. Kvaliteten på renholdet og 



vedlikeholdet må også naturligvis gå ned, og da begynner vi å nærme oss en 

grense om hva som er forsvarlig. Da er det arbeidsmiljøloven som trer i kraft. 

Ytterligere nedskjæringer på 8-9 millioner på de ulike avdelingene vil få 

dramatiske konsekvenser.  

For å få budsjettet 2019 i balanse har dere tenkt å bruke fondsmidler til å 

saldere budsjettet, det vil si å bruke sparepengene til Hattfjelldals befolkning 

for å få budsjettet i balanse. Vi er svært kritiske en vedvarende bruk av 

sparepengene våre til å saldere budsjettene i framtida. Dette holder kun i 3-4 

år før alt er oppbrukt. Det kan være greit å ha litt kroner på bok i tilfelle det 

skulle dukke opp et mer akutt tilfelle som krever ekstra investering. 

Vi er spent på hvordan og når kommunestyret har tenkt å komme i mål med 

omstillingsprosessen. Har dere tenkt å ta ansvar for å la de ansatte og deres 

familier slippe å ha oppsigelsesspøkelset hengende over seg hele tiden? Ca 50 

kommunalt ansatte ble innkalt til drøftingsmøte i denne omgangen. Hvor 

mange blir det til neste år? Det er en psykisk påkjenning å gå og vente på om 

det er deres tur til å miste jobben neste gang. Mange orker ikke å leve i denne 

usikkerheten og har valgt å flytte fra kommunen, også de som ennå har jobb. Vi 

mister verdifull kompetanse som kommunen trenger. Det handler om trygghet. 

Hvor lenge har kommunestyret tenkt å videreføre en slik arbeidstakerpolitikk?  

Vi som er hovedtillitsvalgte for alle kommunale arbeidstakere i kommunen ber 

dere ta beslutninger som gjør kommunen robust til å møte framtida som egen 

kommune.  Men med all den kunnskapen vi har ervervet oss i løpet av denne 

prosessen, klarer vi dessverre ikke å se at det kan skje med dagens organisering 

av kommunale tjenester. Kommunen er ikke klar til å gå videre og utvikle seg 

før vi er ferdig med denne omstillinga. Nå må dere politikere ta ansvar og ta 

tøffe avgjørelser som gagner flertallet av Hattfjelldals befolkning. 

Vi ønsker oss en åpen og trygg prosess der vi er inkludert og har reell 

medbestemmelse. Først når denne omstillinga er ferdig, kan vi se framover og 

utvikle oss videre.  

Takk for at dere tok dere tid til å høre på oss. 

Hovedverneombud-Kjell Vidar Norheim 

Hovedtillitsvalgt Delta- May Kristin Nordmo 



Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund- Leikny Heggli 

Hovedtillitsvalgt NITO- Børge Odden 

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet – Håvard Nygård 

Hovedtillitsvalgt Den norske legeforening- Natalia V. Madsen 

Hovedtillitsvalgt Naturviterne– Jan Inge Helmersen 

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Mette Gjørsvik Finseth 

 

 


