
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 4525/19 Arkivsaksnr.: 19/1153-1 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren/Frode Frydenlund 
 
RAPPORTERING FRA OMSTILLINGSUTVALGET 2019 – pr. 31. mars  
 
Vedlegg: Retningslinjer for omstilling og nedbemanning 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
 
SAMMENDRAG: 
Rapportering fra omstillingsutvalget for årets 3 første måneder legges fram.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret har i forbindelse med strategiplan 2019-2022, økonomiplan og årsbudsjett 
2019 vedtatt dette: «Det innføres stillingsstopp og begrenset ansettelsesstopp i Gausdal 
kommune fra 01.01.2019. Alle utlysinger av ledige stillinger skal vurderes av 
omstillingsutvalget, som jevnlig rapporterer til formannskapet.» 
 
Vedlagt følger retningslinjer for omstillingsutvalget i Gausdal kommune.  
 
Per nå består omstillingsutvalget av:  

 Inger Johanne Rønning, hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet 
 Øyvind Bakke, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 
 Tone Melbø, hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
 Frode Frydenlund, personalrådgiver  
 Rannveig Mogren, rådmann 

 
 



  
 
 

  
 
 

 

Konklusjoner fra behandlinger i omstillingsutvalget for den aktuelle perioden: 
 

Saksnr. Stilling Vedtak 
1/19 Enhetsleder landbruk 100% Interkommunal stilling. Tar utlysningen til 

etterretning. 
2/19 Kulturskolen, danselærer 30% Ansatt får tilbud om utvidelse av stilling. 
3/19 Kulturskolen, felelærer 23% Lyses ut. 
4/19 Renholdstilling 20% 

kommunehuset. 
Brukt til å innfri krav fra ansatt om økt stilling 
ut fra merarbeidsregelen. 

5/19 Brukerstyrt personlig assistent 65% Lyses ut hvis enheten ikke bruker den for å 
imøtekomme krav om utvidelse av stilling. 

6/19 Teknisk enhet, engasjement 100% 
kart og oppmåling 

Det er ingen overtallige som kan gå inn i 
engasjementet. 

7/19 Sykepleier 100% fast stilling. Lyses ut. 
8/19 Hjelpepleier 29,15% fast stilling. Lyses ut. 
9/19 Arkivleder 100% fast stilling Lyses ut. 
10/19 Kart og oppmåling, engasjement 

innen kartforretning i 6 mnd. (+ 6 
mnd.) 

Ingen overtallige som kan gå inn i 
engasjementet da det kreves kompetanse 
innen kartforretning. 

To midlertidig ansatte assistenter i skolen har fått erstatningsstilling i skole og barnehage frem 
til engasjementet utgår.  Kulturskolen har løst egen overtallighet med ledig stilling.  I 
barnehagen blir ledighet i stillinger brukt til å løse rettighet til fast ansettelse ut fra  
4-årsregelen. 
 
VURDERING: 
 
For å unngå flere administrative oppgaver, foreslås det at rapportering skjer i sammenheng 
med øvrig vedtatt rapportering, det vil si 3 ganger i året, i forbindelse med tertialrapport 1, 
tertialrapport 2 og i årsmeldingen.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Rapporten tas til orientering.  
2. Videre rapportering skjer i forbindelse med tertialrapport 1, tertialrapport 2 og i 

årsmeldingen.  
 


