
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - STILLINGSSTOPP I 

GAUSDAL KOMMUNE  
 

 

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 14/17 den 23.02.2017. 

 

Behandling: 

Interpellasjonen fra Viggo Haugen, Bygdalista, var sendt ut.  

 

Svaret ble tatt til orientering.  

 

Vedtak/innstilling: 

 

 

Dette svaret blir langt, i og med at medarbeiderperspektivet er et viktig område, samtidig som 

det er behov for å klargjøre noen begrep og hvordan vi jobber. I arbeidet med omstilling og 

nedbemanning er det mange forhold som spiller inn:   

Vi kan nevne arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen, hovedavtalen, arbeidsreglementet, 

ansettelsesreglementet, delegeringsreglementet og vedtatt styringssystem i Gausdal kommune.  

Disse sentrale dokumentene regulerer blant annet ansattes rettigheter og plikter, arbeidsgivers 

rettigheter og plikter, forholdet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, styringslinjer i Gausdal 

kommune, med oppgaver og myndighet og avtalt rapportering. 

Fra delegeringsreglementet til Gausdal kommune:  

 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. 

 Rådmannen vedtar løpende organisering av kommunens administrasjon. 

 All tilsettingsmyndighet er delegert rådmannen, med unntak av tilsetting av rådmann. 

Rådmannens tilsettingsmyndighet utøves i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene 

og i henhold til hovedavtalens bestemmelser. 

 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. 

 Rådmannen har fullmakt til å fatte vedtak om suspensjon, oppsigelse og avskjed. 

 Rådmannen har anledning til å videredelegere myndighet til enhetsledere i Gausdal 

kommune der annet ikke er positivt bestemt av kommunestyret. 

 

All tilsettingsmyndighet er altså delegert rådmannen. Dette skal skje innenfor de økonomiske 

rammer kommunestyret har gitt. Det er en viktig presisering av handlingsrommet. Rådmannen 

har videredelegert myndighet til enhetslederne til å lyse ut og ansatte i stillinger, innenfor de 

økonomiske rammer enheten har fått. Det er den samme presiseringen av handlingsrommet.  



 

 
 
 

 

 

Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med rådmannen, ansvarlig for kommunens 

totale resultat. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag/ 

tjenesteyting/økonomi/helse- miljø og sikkerhet/personalområdet. Enhetslederne har fullmakter 

og kompetanse til å ta avgjørelser nærmest mulig brukeren. Våre enhetsledere har høy grad av 

økonomisk ansvarlighet.  

 

Om stillinger i kommunal sektor:  

Hovedregelen er at stillinger blir lyst ut offentlig (jfr. Hovedtariffavtalen og kommunens 

ansettelsesreglement).  

 

Det er en forutsetning at utlysing/ansettelse innen tjenesteområdene blir stoppet når det foregår 

nedbemanning i kommunen. Det innebærer også at en vurderer å avslutte arbeidsforhold til 

midlertidige ansatte/vikarer, og at dette gjennomføres i tilfeller der det anses å være mulig og 

forsvarlig. Ved nedbemanning kan ikke deltidsansatte påberope seg Hovedtariffavtalens 

bestemmelse om økning i stilling. Arbeidsmiljøloven går foran. 

Når en enhet må redusere antall ansatte pga. at den økonomiske rammen er lavere og/eller at 

oppgaver faller bort, må utvelgelsen av overtallige være saklig, jfr. arbeidsmiljøloven. Og 

nedbemanningsprosessene må være realistiske i forhold til innsparingspotensial. Arbeidsgiver 

må være særlig oppmerksom på saksbehandlingen og kontakten med de tillitsvalgte. Derfor har 

vi egne retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Gausdal kommune, som vi er enige med 

de tillitsvalgte om. Der er det 3 linjer: kriterier for å velge ut overtallige, retningslinjer for 

omplassering, og prosess rundt ledige stillinger. 

 

Rutinen er i hovedsak slik:  

 Ledige stillinger meldes inn til omstillingsutvalget.  

 Overtallige meldes inn til omstillingsutvalget.  

 

Ved en nedbemanning innen et tjenesteområde foretas en vurdering av hvilke tjenester som 

fortsatt skal gis, og hvilken kompetanse enheten 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.  

 

I omstillingsfaser skjer det i hovedsak 2 ting:  

 omstillingsutvalget er satt i verk, jfr. vedtatte retningslinjer for omstilling og 

nedbemanning  

 at delegeringen fra rådmannen til enhetsledere i forhold til å lyse ut stillinger er koblet 

til et krav om at ledige stillinger i enhetene skal innom omstillingsutvalget for 

vurdering, og sees opp mot eventuelle overtallige i andre enheter. Om det blir klargjort 



 

 
 
 

 

 

for utlysing er det enhetsleder som lyser ut og tilsettingsutvalget som ansetter 

(enhetsleder og tillitsvalgt). 

 

Det kan være stillinger som lyses ut direkte (uten å gå via omstillingsutvalget). Det er da etter 

en avtale med rådmannen og drøfting med tillitsvalgte om utlysningstekst. Det er i de tilfeller 

det er helt åpenbart at stillingen må lyses ut fordi stillingen krever en spesiell kompetanse, for å 

ha nok kvalifiserte folk i turnusen, i barnevernstjenesten eller i klasserommet osv. Dette er 

alltid innenfor enhetenes budsjettrammer, og det er helt sikkert at det ikke noen overtallige som 

har den kompetansen som etterspørres - enten det er sykepleier, kokk, omsorgsarbeider, 

ingeniør, lærer, førskolelærer eller lege.  

Omstillingsutvalget har etter møteplanen møte hver 14. dag, men har ikke møte om det ikke er 

ledige stillinger eller medarbeidere som er definert som overtallige eller av annen grunn har 

behov for omstilling. Omfanget av arbeidet vil variere med ulike faser i omstillingsarbeidet. Nå 

er det en rolig fase i og med at det er prosesser i gang for å planlegge nedtakene for 2018 – 

2020, jfr. strategiplan med økonomiplan. Saker og planer kommer til politisk behandling etter 

hvert som de er klare. Det blir skrevet referat fra møtene i omstillingsutvalget.  

Rapportering til kommunestyret. 

Styringssystemet (strategiplanen, med økonomiplan og årsbudsjett med tilhørende 

tertialrapporter og årsmelding) i Gausdal kommune omhandler mål og resultatoppnåelse 

innenfor disse fire perspektivene:  

- Samfunnet  

- Tjenestene 

- Medarbeiderne  

- Økonomien 

 

Styringssystemet bygger på et klart skille mellom politikk og administrasjon. Kommunens 

ansatte utfører driften og tjenesteytingen innenfor de rammene og retningslinjene som de 

folkevalgte har gitt.  

De folkevalgte:  

 Har visjonene og strategiene  

 Fastsetter målene  

 Gir rammene  

De ansatte:  

 Finner de rette tiltakene  

 Gjennomfører dem  

 Rapporterer på resultatene  

 

Det er kommunestyret som gjennom styringssystemet fastsetter hva en rapporterer på. 

I tertialrapportene og årsmeldingen er rapporteringen slik: 

 Tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett  

 Viser status i forhold til rammer (drift og investeringer) 



 

 
 
 

 

 

 Viser status i oppnåelse av resultatmålene og hvordan det arbeides med 

fokusområdene  

 Viser eventuelle endrede forutsetninger som er kommet til  

 Viser eventuelle forslag til endringer i målsettinger og rammer  

 

Innen medarbeiderperspektivet er det rapportering på nærvær og trivsel. Gjennomgående 

rapporteringstema, i tillegg til overnevnte, er:  

 

 Bruk av overtid 

 Internkontroll, herunder oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekt og gjennomførte 

og planlagte statlige tilsyn  

 

I årsmeldingen er det også en oversikt over antall årsverk.  

 

Om kommunestyret ønsker andre typer indikatorer som det skal rapporteres på så må det 

vedtas. Rapportering til politiske organ følges opp, slik rutinen til enhver tid er lagt. Nye 

indikatorer som det vedtas rapportert på bør være opp mot konkrete målsettinger – ønsket 

måloppnåelse – som vedtas av kommunestyret. Rapporteringen må ha et formål, i og med at 

det brukes mye tid på denne typen arbeid. Både selvpålagt (i kommunen) og i enda større grad 

fra statlige og regionale myndigheter. 

 

Det rådmannen er opptatt av på veien videre er: 

 At tjenestene i Gausdal kommune blir gitt i henhold til lov og forskrift, vedtatte planer, 

lokale retningslinjer og vedtak. 

 At tjenestene gis innenfor den økonomiske rammen kommunestyret setter gjennom 

vedtak i strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett.  

 At Gausdal kommune framstår som en utfordrende arbeidsplass med ansvarsbevisste, 

myndiggjorte og kompetente medarbeidere som er kjent med og bruker 

handlingsrommet. 

 At krav til bemanning og kompetanse i tjenestene blir ivaretatt slik at driften er 

forsvarlig.  

 At de ansatte blir ivaretatt i henhold til arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og 

hovedtariffavtalen og lokale retningslinjer og vedtak. 

 At lederne opplever god støtte i arbeidet, slik at de kan lede sine ansatte, ha 

forventninger til dem, tilrettelegge for dem, følge dem opp, og gi tilbakemelding til 

dem. 

 At samarbeidet med de tillitsvalgte er godt og konstruktivt.  
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