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Retningslinjer for omstilling og nedbemanning  

Følgende legges til grunn for arbeid med omstilling / nedbemanning.   
 

1. Omstillingsutvalget: 
I Gausdal kommune har omstillingsutvalget 5 medlemmer;  
- 3 arbeidstakerrepresentanter og  
- 2 arbeidsgiverrepresentanter (rådmann og personalrådgiver)  
 
Kontaktperson mellom utvalget og enhetsledere/tillitsvalgte er personalrådgiver. 
 
Omstillingsutvalget har innstillende myndighet overfor rådmannen, som har tilsettings- og 
oppsigelsesmyndighet, jfr. delegeringsreglementet.  
 
- Ledige stillinger meldes inn til omstillingsutvalget.  
- Overtallige meldes inn til omstillingsutvalget.  

 

2. Nedbemanning: 
Ved en nedbemanning innen et tjenesteområde foretas en vurdering av hvilke tjenester som 
fortsatt skal gis, og hvilken kompetanse enheten/arbeidsområdet må ha for å kunne ha et 
forsvarlig nivå på disse tjenester.   
 
I denne vurderingen skal det fortrinnsvis legges vekt på følgende kriterier: 
 

• Arbeidsoppgaver som blir redusert/avviklet, og oppgaver som fortsatt vil bli ivaretatt av 
tjenesten og hvordan få dette til på en hensiktsmessig måte.   

• Hensynet til spesielle mål-, bruker- og kundegrupper.  

• Spesielle kompetansekrav eller krav i tjenesten.  

• Dyktighet, erfaring, fagkyndighet, yrkeskvalifikasjoner og personlig egnethet hos den 
enkelte arbeidstaker. 

• Hensynet til samlet gjenværende kompetanse i enheten. 
 

3. Hovedtariffavtalen § 3.3: 
«Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor 
vedkommende arbeidsområde i kommunen sies opp først, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2) og 
Hovedavtalen del B § 1-4-1 og del C § 3-1.” 
 
*Bestemmelsen innebærer at ansiennitet fravikes ved saklige grunner. 
      Saklige grunner ved nedbemanning vil være: 
 

• Kompetanse 
- Formell kompetanse som er relevant for stillingen 
- Øvrig kompetanse, herunder erfaringsbasert kompetanse fra lignende stilling og 

personlig egnethet 

• Alder 

• Sosiale grunner  
 
*(Fra «generelle kriterier for nedbemanning ifm skolesammenslåing» i 2016, utarbeidet sammen 
med Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Gjennomgått i samarbeidsmøte 4. april 2017.) 
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4. Ansiennitet 
Ved beregning av ansiennitet skal følgende gjelde:  
 

• Ansiennitet beregnes uavhengig av stillingsstørrelse. 

• Ved avbrudd i tjenesten (dvs. at ansettelsesforholdet er avsluttet) regnes ikke tidligere 
ansettelsesforhold med. 

• Alle tidligere sammenhengende tjenester i et fast forpliktene arbeidsforhold i Gausdal 
kommune skal telle med.  

• Under permisjon opptjenes ansiennitet. 

• Ansiennitet beregnes pr. dato.  
   
 

5. Andre forhold 
Det tas ikke hensyn til geografiske forhold ved omplassering.  
I arbeidet med å finne fram til nye arbeidsoppgaver for ansatte som må omplasseres, kan det tas 
hensyn til egne ønsker. 
 

 
------- 

 
 

For arbeidsgiver:  
 

• Det er en forutsetning av utlysing/ansettelse innen enhetene blir stoppet når det foregår 
nedbemanning. Enhetene må arbeide med å avslutte arbeidsforholdet til midlertidige ansatte / 
vikarer. Dette må også gjøres innenfor lov og forskrift mv.  

• Utvelgelsen av overtallige skal være saklig. Hva som er saklig bør en være enig med de tillitsvalgte 
om, - jfr. retningslinjer for omstilling og nedbemanning. Det kan bli diskusjon om mange forhold: 
hva som er «arbeidsområde», hva som er «like vilkår», hva som er tjenestetid, prosess osv.  

• Arbeidsgiver må gå ut fra at ansatte ikke er villige til å endre sitt arbeids- og ansvarsområde ved 
samtykke. Derfor er det viktig å ha en god, og formell riktig prosess.  

• Endringene må oppfylle arbeidsmiljølovens krav om saklighet  

• Nedbemanningsprosessen må være realistisk i forhold til innsparings potensiale  

• Før nedbemanning skal i gang må arbeidsgiver skaffe nødvendig dokumentasjon om at 
personalutgifter må kuttes  

• Arbeidsgiver må være særlig være oppmerksom på saksbehandlingen og kontakten med de 
tillitsvalgte.  

 
Fra ansettelsesreglementet til Gausdal kommune:  
 
«Ledig stilling. 
Når stilling er ledig, skal stillingen bli vurdert ut i fra følgende: 

- om det er mulig å inndra stillingen 
- om oppgavene kan bli utført av andre 
- om det er behov for omorganisering 
- om stillingen kan brukes i attføringstiltak  
- Vurderingene skal gjøres i samråd med tillitsvalgt, jfr. hovedavtalen. 
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Det skal som hovedregel lyses ut og ansettes i hel stilling. Unntak drøftes med tillitsvalgt, med mindre 
det er åpenbart unødvendig, jfr. Hovedtariffavtalen.  
Dersom det skal ansettes i stillingen skal en vurdere arbeidsoppgavene, krav til kompetanse og 
personlige egenskaper.» 
 

Omplassering 
Dersom det er mulig har arbeidsgiver plikt til å tilby annet passende arbeid.  
Rådmannen koordinerer prosessen. Enhetsleder har hovedansvar for kontakten med den ansatte. 
Ved omplassering av overtallige skal arbeidsgiver, den ansatte og tillitsvalgte samarbeide om å finne 
en løsning, med utgangspunkt i følgende:  
a. Vurdering av hva som er annet passende arbeid: utdanning. Erfaring og personlige egenskapet. 

Tilbudet skal så langt det får ta hensyn til den ansattes ønsker, og skal drøftes med den ansatte. 
Kommunen er ikke forpliktet til å gi tilbud om annet passende arbeid mer enn en gang.  

b. Når det ikke er annet passende arbeid skal kommunen tilby annet arbeid. Før tilbudet skal den 
ansattes kompetanse og ønsker vurderes, og drøftingsmøte være gjennomført. Når tilbud om ny 
stilling er sendt, kan ikke den overtallige kreve å få flere tilbud.  

 

For omplassering gjelder 
• Overtallige har fortrinnsrett til stilinger de utfra en samlet vurdering er kvalifisert for.  

• Ved omplassering der flere er vurdert kvalifisert, og det etter vurdering fremdeles er like vilkår 
skal den med lengst tjenestetid i Gausdal kommune velges. 

• Overtallige plasseres primært i ledige faste stillinger. Midlertidige oppgaver/vikariat kan vurdere 
dersom det er hensiktsmessig ut fra kommunens behov. Det bør være sannsynlig at det innen 1 år 
blir ledig en fast stilling den overtallige er kvalifisert for,  

• Er det en aktuell ledig stilling som den ansatte ikke fullt ut er kvalifisert for, kan det vurderes å 
tilby kompetanseheving for å oppnå kvalifikasjonskravet. 

• Ved overgang til annet, lavere lønnet stilling, får den ansatte beholde nåværende lønnsplassering.  
 

Oppsigelse 
• Dersom det i Gausdal kommune ikke finnes annet passende arbeid, eller annet arbeid, eller den 

ansatte takker nei til tilbud, må en går til oppsigelse av den ansatte.  

• Se arbeidsmiljøloven mv. for formkrav og saksbehandling.   
 

------- 

 

Se også: 

 
 Vedlegget, med henvisninger og definisjoner 

 Arbeidsmiljøloven 

 Hovedtariffavtalen 

 Hovedavtalen 

 Ansettelsesreglementet 

 Arbeidsreglementet  

 Delegeringsreglementet  
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Vedlegg 
 

Lovparagrafer, andre henvisninger og definisjoner.  
 

Delegeringsreglementet i Gausdal kommune 
11.4  
Rådmannen gis myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innenfor rammen av årsbudsjett og 
økonomiplan, jfr. kommuneloven § 24. nr. 1. Rådmannen har videre myndighet til å treffe avgjørelser 
i alle personalsaker,  
11.11 
All tilsettingsmyndighet er delegert rådmannen, med unntak av tilsetting av rådmann. Rådmannens 
tilsettingsmyndighet utøves i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og i henhold til 
hovedavtalens bestemmelser.  
11.12 
Rådmannen vedtar løpende organisering av kommunens administrasjon. 
Rådmannen har videre myndighet til å omplassere stillinger (helt eller delvis) og å fastsette stillingens 
arbeids- og ansvarsområde, samt foreta endringer av stillingsbetegnelser. Rådmannen har fullmakt til 
å foreta lønnsplasseringer. 
11.13 
Rådmannen har fullmakt til å fatte vedtak om suspensjon, oppsigelse og avskjed. 
 
        

Hovedtariffavtalen  
 

§ 2 Tilsetting 
2.2 Kvalifikasjoner 
Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner 
(teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). Når søkere av begge kjønn står 
kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert. Når 
søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i 
kommunen. 
 
2.3 Heltid/deltid/midlertidig tilsatt 
2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger 
Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er 
åpenbart unødvendig. Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling 
for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger. Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern 
utlysning i kommunen/virksomheten* tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom 
vedkommende er kvalifisert for stillingen. Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk 
av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året. Det skal utarbeides lokale retningslinjer 
med formål om å øke antall heltidstilsatte. Det vises til vedlegg 2**. 
* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune 
**Vedlegg 2 – Lokale retningslinjer - heltidskultur – er i ny HTA fra 1. mai 2018 flyttet inn i bestemmelsen. 
 

§ 3.3 Innskrenkning/rasjonalisering 
Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor 
vedkommende arbeidsområde i kommunen/virksomheten* sies opp først, jf. arbeidsmiljøloven § 15-
7 (2) og Hovedavtalen del B § 1-4-1 og del C § 3-1. Undervisningspersonale med særskilt stillingsvern 
fra før 1.8.1999 iht. grunnskoleloven eller rettsvilkårsavtalen omfattes ikke av bestemmelsen i første 
ledd om rangering etter tjenestetid. 
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* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.  
 

Arbeidsmiljøloven 
 
§ 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse 
(1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller 
arbeidstakers forhold. 
(2) Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet 
dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Ved avgjørelse 
av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas 
en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte 
arbeidstaker. 
(3) En oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift 
på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, er ikke saklig med mindre det er nødvendig av 
hensyn til virksomhetens fortsatte drift. 
 

Arbeidsgivers styringsrett 
 

• Arbeidsgivers styringsrett er et ulovfestet prinsipp, som har rang som lov. Regulert innenfor 
hovedavtalen, hovedtariffavtalen, arbeidsmiljøloven. Ferieloven mv.  

• Det handler om arbeidsgivers rett til å ansette, si opp, lede, fordele og kontrollere arbeidet. 

• Adgangen til å gjøre endringer blir basert på en konkret tolkning – i vid forstand – av 
arbeidsavtalen og kommuniserte forventninger/forutsetninger 

• Arbeidsgiver kan ikke ensidig foreta endinger som innebærer at grunnpreget av arbeidsforholdet 
blir endret (art/karakter) 

• Alminnelig saklighetsnorm:   
- saklig 
- ikke vilkårlig, som utenforliggende hensyn, forskjellbehandling  
- virksomhetens behov kontra ulemper for den ansatte 

• En skiller mellom varige og midlertidige endringer  

• Endringer som faller innenfor styringsretten: kan pålegges den ansatte 

• Endringer utenfor styringsretten: endringsavtale eller oppsigelse (endringsoppsigelse etter 
arbeidsmiljølovens regler)  
 

Hovedavtalen  

§ 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte 

a. Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale. 
b. Det skal regelmessig avholdes informasjonsmøter med hoved-/fellestillitsvalgte på sentralt nivå i 

kommunen/fylkeskommunen. Ved desentralisert fullmaktsnivå avholdes egne 
informasjonsmøter med berørte tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på dette nivå.  

c. Ved endringer og omstillinger  
• i kommunen/fylkeskommunen/bedriften 
• mellom kommuner/fylkeskommuner 
• ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer som vil få 
betydning for arbeidstakerne skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og 
ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidstakernes behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne 
planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent.  
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d. Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd 
om:  
• ledige og nyopprettede stillinger  
• prosedyrer ved utlysing og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle 
kandidater  

e. Arbeidsgiver skal som fast ordning sende søkerliste til tillitsvalgte. 
f. De tillitsvalgte skal meddeles hvilke arbeidsgiverrepresentanter på ulike nivåer de skal rette sine 

henvendelser til.  
g. Arbeidsgiver skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser 

og gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt.  
h. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende 

arbeidsliv.  
i. I de tilfeller det føres drøftinger eller forhandlinger mellom partene, skal det skrives 

drøftingsreferat eller forhandlingsprotokoll. I forhandlingsprotokoll skal hjemmelsgrunnlaget 
fremgå. 

 

§ 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 

a) Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår der dette har 
hjemmel i lov, regler eller tariffavtale. Det føres drøftingsreferat/forhandlingsprotokoll fra slike 
møter.  

b) Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtaler. 
c) De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken 

eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtale ikke er til hinder for det. Det er 
forutsetningen at de tillitsvalgte, hvis de anser det nødvendig, legger saken frem for 
medlemmene før de tar standpunkt til spørsmålet. Arbeidsgiver skal ha svar uten ugrunnet 
opphold.  

d) En tillitsvalgt skal verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter.  
e) Tillitsvalgt skal informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for 

kommunen/fylkeskommunen. 
f) Tillitsvalgt skal prioritere møter hvor arbeidsgiver innkaller, jf. dog § 3-4 fjerde ledd.  
g) Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling 

som omfattes av tariffavtalen.  
---- 

 

 

 


