
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA RANDI 
NORENG, BYGDALISTA I GAUSDAL  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 62/20 den 24.09.2020. 
 
Behandling: 
 

Kommunaldirektøren svarte slik:  
 
«Korona og hjemmetjenesten 
Det har vært lite smitte i Gausdal, og derfor har tjenestene vært tilnærmet som normalt. 
I hjemmetjenesten er det fra før et høyt fokus på, og gode rutiner knyttet til smittevern. 
Innbyggerne har fått de tjenestene de skal, jfr. Vedtak. Hjemmetjenesten har hatt et 
ekstra blikk på situasjonen til den enkelte. For eksempel med noen ekstra spørsmål, 
informasjon om telefonvenn-ordningen mv. Det har vært behov for å ha mer fokus på 
administrative oppgaver knyttet til beredskapsplanlegging for stort fravær, informasjon 
til brukere og pårørende, og oppfølging av ansatte. Det er en lav terskel for å være 
hjemme ved luftveisplager, så det har vært noe større sykefravær i hele organisasjonen. 
I hjemmetjenesten er det satt inn vikar når det har vært nødvendig for å levere riktige 
tjenester.  
 
Nedbemanning og oppsigelser 
Nedbemanning er en svært utfordrende situasjon å stå i for personalet i de berørte 
tjenestene, og selvsagt spesielt krevende for de som blir utpekt som overtallige. 
Det er også en utfordrende lederoppgave.  
 
Nedbemanning og oppsigelser er strengt lovregulert gjennom arbeidsmiljøloven og 
forvaltningsloven. Gausdal kommune følger spillereglene i slike saker. 
Det er krav til medvirkning fra tillitsvalgte, der blant annet utvalgskrets og kriterier for 
nedbemanning skal drøftes. 
Det er saklighetskrav, som innebærer at arbeidsgiver kun kan legge vekt på forhold 
som er saklige i en slik prosess, som for eksempel arbeidsgivers behov for kompetanse. 
Det er prosesskrav, som blant annet innebærer samtaler med berørte medarbeidere.  
Det er formkrav knyttet til oppsigelser og endringsoppsigelser, med klare frister og 
definerte rettigheter og plikter.  
 
Arbeidsgiver har en plikt til å søke å redusere konsekvensen for de overtallige. De som 
defineres som overtallige etter en slik prosess, har krav på annet passende arbeid 
dersom arbeidsgiver har ledige stillinger de er kvalifisert for. Det gjelder for alle typer 
stilling og for stillinger på alle nivåer i organisasjonen. Erstatningsstilling kan være 
midlertidig eller fast. Hvis midlertidig, skal kommunen vurdere annen erstatningsstilling 
når vikariatet utløper. Kommunen omstillingsutvalg vurderer aktuelle 
erstatningsstillinger, og det er kommunedirektøren som tilbyr disse formelt ut fra 
saklige kriterier. Dersom det ikke finnes aktuell erstatningsstilling eller dersom 



 
 

 
 

 

medarbeideren takker nei til tilbudt stilling (eventuelt stillinger, for det kan være flere 
aktuelle), må arbeidsgiver gå til oppsigelse for å få effektuert nedtaket. Om 
medarbeideren ikke kan tilbys annet passende arbeid på oppsigelsestidspunktet og blir 
sagt opp fra arbeidsforholdet, har vedkommende fortrinnsrett til stillinger som blir 
ledige og som man er kvalifisert for i ett år fra oppsigelsestidspunktet. Arbeidsgivers 
ansvar og plikter i slike saker er således svært omfattende.»  
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Ingen realitetsbehandling: 
 
 
 


