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Innledning  
Ved nedbemanning og omorganisering oppstår mange arbeidsrettslige spørsmål.  Enhetsleder har 

ansvar for at prosessen gjennomføres i tråd med disse retningslinjene. For å sikre en best mulig 

prosess, er det viktig med god kommunikasjon med de tillitsvalgte og fortløpende informasjon til 

ansatte, også de som ikke blir direkte berørt.  

Dette reglementet behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Sør-
Varanger kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker i Sør-Varanger kommune, samt 
ansvar, oppgaver og koordinering.  
 
I første del er det gitt definisjoner og generelle retningslinjer og saksbehandlingsprinsipper.  
De generelle retningslinjene er veiledende, og prinsippene og saksbehandlingen som gis i disse 
rutinene skal anvendes ved enhver type eller form omstilling. Retningslinjene erstatter ikke behovet 
for skjønnsmessige vurderinger av den aktuelle situasjon i konkrete saker.  
 
I andre del er det oppført sjekklister for ulike typer av omstillinger. Sjekklistene inneholder en 
kommentardel der det er gitt regler som gjelder for det enkelte tilfellet.  
 
 

Definisjoner  
 
Omstilling  
Med omstilling menes større, ikke individuelle endringer som har betydning for arbeidstakers 
arbeidssituasjon. I retningslinjene legger vi til grunn følgende tre former for omstilling:  
- Omorganisering  
- Nedbemanning  
- Virksomhetsoverdragelse  
 
Omstillingsrutinene vil komme til anvendelse i den grad de har betydning for de ansatte.  
Målet ved enhver omstilling er å sikre en forutsigbar prosess i alle ledd og nivåer ved:  
- forsvarlig planlegging og gjennomføring  
- forsvarlig informasjon gjennom hele prosessen  
- forsvarlig saksbehandling gjennom hele prosessen  
- ivaretakelse av hver enkelte arbeidstaker  
- opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under gjennomføringen av omstillingen  
 
Omorganisering  
Med omorganisering menes en endring av organisasjonsstruktur, oppgaveinnhold og/eller 
oppgavestruktur uten at endringen ledsages av nedbemanning, outsourcing eller liknende.  
 
Opprettelse av et kommunalt foretak ved overføring av en eksisterende virksomhet er ikke å 
anse som virksomhetsoverdragelse som reguleres av kapittel XII A i arbeidsmiljøloven. 
Opprettelsen vil være å anse som en omorganisering. 

 
Nedbemanning  
Nedbemanning er en prosess der en tilpasser antall ansatte til en kostnadsramme og/eller en 
omlegging av virksomheten.  
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Ved omstilling som omfatter hele kommunen og som kan føre til nedbemanning, vil 
rekrutteringsbehov i alle enheter bli vurdert opp mot kompetansen til ansatte som blir definert 
som overtallige. 
 
Virksomhetsoverdragelse  
Virksomhetsoverdragelse foreligger når en hel eller del av en selvstendig enhet overføres til 
annen arbeidsgiver.  
 
Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes 
arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og 
kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
(AML § 4-2(3)).  
 
Arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgiver rett til å fordele, kontrollere, organisere og lede 
arbeidet. Styringsretten begrenses av lov og avtaleverket. Under omstillingsprosesser skal 
arbeidsgiver ivareta omsorgsplikten ved å sikre at alle arbeidstakere har et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø (jfr Arbeidsmiljølovens § 4-1 (1)). Arbeidsgiver har aktivitetsplikt, både med hensyn 
til å forebygge og med hensyn til å håndtere oppståtte problemer. Aktivitetsplikten innebærer at 
enhetsleder er ansvarlig for at tiltak som iverksettes i omstillinger vurderes og evalueres i 
henhold til gjennomført risikovurdering. 
 
Ved nedbemanning skal arbeidsgiver foreta en vurdering om de påtenke endringer ligger 
innenfor eller utenfor styringsretten.  Endringer av stillingens grunnpreg vil ligge utenfor 
styringsretten.  Dersom endringene er innenfor styringsretten vil arbeidsgiver kunne gi pålegg 
om endringene (for eksempel skifte av arbeidssted), og arbeidstaker må akseptere beslutningen.  
Arbeidsgiver skal likevel drøfte endringene med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte. 

 
Arbeidstakers rettigheter, plikter og ansvar  
Arbeidstakere som er i en omstillingsprosess skal ivaretas i henhold til lov og avtaleverk, men har 
også et selvstendig ansvar for å bidra til opprettholdelsen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i, 
under og etter omstillingen. Den enkelte arbeidstaker er også ansvarlig for å tilrettelegge for at 
relevante personlige opplysninger gjøres kjent for arbeidsgiver.  
 
 

Roller i omstilling  
 
Kommunestyrets myndighet  
Kommunestyret avgjør overordnet organisasjonsstruktur, som for eksempel 2-nivå modellen.  
 
Rådmannens myndighet  
Opprette stillinger, samt omgjøre og nedlegge stillinger.  
Fastsetter organiseringen av den overordnede administrative struktur. Jf.Administrativt 
delegasjonsreglement av 01.05.16. 
 
Kommunalsjef 
Kommunalsjefen skal følge opp og iverksette politiske vedtak og bidra til samhandling mellom 

rådmannsnivå og enhetsledernivå. Kommunalsjefene har et særlig ansvar for oppfølging av 
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enhetene med fokus på hvordan enhetsleder utøver sin ledelsesmyndighet og sitt lederansvar. 

Jf. Funksjonsbeskrivelse datert 01.08.17. 

 
Enhetsledere  
Enhetsleder er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av vedtak. Enhetsleder er ansvarlig 
for enheten som skal omstilles.  
Enleder har ansvar for og skal ivareta følgende;  

-  gjennomføring av vedtak fra overordnet nivå  
-  planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen på lokalt nivå  
-  berørte arbeidstakere  
-  gjennomføre risikovurderinger for å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø  
-  et forsvarlig tjenestetilbud  

 
Enhetsledere kan også bli sterkt berørt, eller eventuelt står i fare for selv å miste eller få endrede 
arbeidsoppgaver, og i verste fall bli overtallig. Det er viktig å være oppmerksom på dilemmaet en 
slik situasjon kan skape for den enkelte. Han/hun skal formidle overordnede vedtak med den 
nødvendige lojalitet til beslutningen, samtidig som usikkerhet og frustrasjon er stor på egne 
vegne. Som enhetsleder vil det kunne føles vanskelig å gjennomføre store omstillinger som får 
konsekvenser for de ansatte.  
Enhetsledere opplever ofte en situasjon med krysspress mellom krav fra toppledelsen om rask 
gjennomføring, og motstand både nedenfra i organisasjonen, og tidvis fra nærmiljøet. Samtidig 
skal de ivareta personale som er berørt av omstilling på en god måte. Forståelse for hverandres 
roller og ansvarsforhold vil være avgjørende i enhver omstillingsprosess. God sosial støtte for 
enhetslederen øker prestasjonsevne, problemløsningsevne og effektivitet i organisasjonen. 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
AMU behandler i egen sak konsekvensene av omstillingsprosesser for å sikre ar arbeidsmiljøet 
ivaretas i henhold til arbeidsmiljølovens krav om fullt forvarlig arbeidsmiljø. AMU skal orienteres 
om gjennomførte risikovurderinger og eventuelle tiltak som iverksettes. 
 
 
Verneombud 
Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes intresser i saker som angår arbeidsmiljøet. Med 
arbeidstakerne menes alle som har et ansettelsesforhold i Sør-Varanger kommune. 
Verneombudet skal gis en formell orientering om omstilling ved at enhetsleder innkaller lokalt 
verneombud til orienteringsmøte. 
 
Rådmannens møte med hovedtillitsvalgt og hovedverneombud /enhetsleders møte med 
plasstillitsvalgt. 
Disse møtene er en arena for drøftning mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i 
saker som har betydning for arbeidsforholdet. Dette møtet skal drøfte og eventuelt gi 
arbeidsgiver råd om pågående omstillingsprosesser. Det skrives referat fra drøftningsmøter. 
 
Tillitsvalgte 
Tillitsvalgte skal representere den enkelte arbeidstaker i omstillingsprosessen. Tillitsvalgte skal 
gis en formell orientering om omstilling ved at enhetsleder innkaller lokale tillitsvalgte til 
orienteringsmøte. 
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Den enkelte arbeidstaker 
Arbeidstaker skal bidra positivt til dialog med arbeidsgiver om omstillingsprosessen og om egen 
arbeidssituasjon. Den enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for å holde seg orientert om 
omstillingen. I det ligger at den enkelte ansatte skal delta på møter han/hun blir innkalt til og 
gjøre seg kjent med informasjon som er gitt i gjeldende informasjonskanaler. Den enkelte 
arbeidstaker har også et ansvar for å sikre at arbeidsgiver får nødvendig informasjon om egen 
arbeidssituasjon. 
 
Personalavdelingen 
Personalavdelingen har overordnet ansvar for arbeidsgiverpolitikk, og skal bistå ledere med å 
sikre at alle arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 
 
Personalavdelingen skal bistå når det iverksettes prosess med omstilling og enhetsleder kontaker 

personalavdelingen ved oppstart av prosess.  Personalavdelingen har et koordineringsansvar for 

at overtallige medarbeidere tilbys annet passende arbeid.  

Personalavdelingen oppretter sak i WebSak, hvor all dokumentasjon legges inn. Her nevnes 

referat fra drøftingsmøter, nedbemanningsplan, informasjonsbrev til ansatte, bemanningsplan, 

oppgaver før/etter, individuelle drøftingsmøter, utvelgelse av overtallige. 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) 
Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøsaker og kan bistå ledelse, 
verneombud og arbeidstakere i omstillingsprosesser.  
 

Rettslig grunnlag  
 
Grunnlag og hjemmel  
Kommuneloven, KL, fastsetter bestemmelser om de politiske organers handlingsrom.  
 
Arbeidsmiljøloven, AML, har en rekke bestemmelser som kommer til anvendelse ved 
omstillinger. De bestemmelsene som står særlig sentralt i arbeidet med omstillingsprosesser er:  

-  kapittel 8 om medbestemmelse (§ 8-1)  
-  kapittel 4 om krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling (§ 4-2)  
-  kapitlene 2 der arbeidsgivers plikter defineres  
-  bestemmelsene i kapittel 14 og 15, som behandler reglene om tilsettingsforhold og 

opphør av tilsettingsforhold  
-  risikovurderinger i forhold til fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø  

 
Hovedavtalen for kommunal sektor HA, har bestemmelser i del B, § 3 om arbeidsgiver og 
tillitsvalgtes gjensidige plikter og rettigheter. I § 3-1 gis bestemmelser om arbeidsgivers plikt til 
drøfting ved endringer og omstillinger som vil få betydning for arbeidstakerne og at arbeidsgiver 
"på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd".  
 

Både arbeidsmiljøloven og hovedavtalen fastslår at medvirkning skal skje og sier noe om hvilket 

tidspunkt medvirkningen skal skje. Ved tolkningen av tidspunktet, må det ses hen til formålet 

med drøftingsbestemmelsene. På de saksområder hvor drøftingsplikten gjelder, er 

arbeidstakersiden sikret en rett til å utøve medvirkning på beslutninger gjennom argumenter og 
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dialog. Det innebærer at organisasjonene skal bringes inn på et tidspunkt som muliggjør reell 

påvirkning og innflytelse på beslutningene.  

Tillitsvalgte har både en plikt og rett til å drøfte slike spørsmål. Ofte har tillitsvalgte og 

arbeidsgiver ulik oppfatning av faktum om for eksempel behovet for å redusere antall ansatte på 

grunn av kommunens økonomiske situasjon.  Leder må derfor bruke tid på å framlegge 

dokumentasjon for situasjonen og gi innsyn slik at tillitsvalgte kan kontrollere fakta.   Dersom 

arbeidsgiver ønsker at informasjon som blir gitt behandles fortrolig, kan tillitsvalgte pålegges 

taushetsplikt.  

I forbindelse med budsjettbehandling skal drøftingsmøtet gjennomføres i h.h.t HA § 3-1 c) og 

senest når rådmann framlegger sitt budsjettforslag. Formelt er det formannskapet som 

fremlegger budsjett for kommunestyret.  Dersom formannskapet har gjort endringer som har 

konsekvenser for de ansatte, skal rådmann innkalle til nytt drøftingsmøte før kommunestyrets 

behandling.   I den grad det er mulig, bør det unngås at det fattes vedtak i kommunestyret på 

bakgrunn av benkeforslag som kan ha konsekvenser for ansatte og som ikke er drøftet.  Skjer 

dette, inntrer drøftingsplikten umiddelbart (jfr. dom i Arbeidsretten, se B-rundskriv 4/2010).  

 
Forvaltningsloven (FVL) gir saksbehandlingsregler som skal følges i prosessene.  
Det fremgår av forvaltningsloven at avgjørelser som gjelder ansettelse, oppsigelse eller 
forflytting av offentlig tjenestemann, skal regnes som enkeltvedtak etter FVL § 2 annet ledd. Det 
innebærer at lovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak skal følges i en omstillingsprosess 
når slike avgjørelser skal treffes. Avgjørelser vedrørende tilsettingsforholdet som ikke er 
enkeltvedtak, vil i utgangspunktet ikke omfattes av forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 
 
 

Overordnede saksbehandlingsprinsipper  
 
For å sikre at den enkeltes interesser ivaretas på forsvarlig måte og i henhold til 
forvaltningslovens bestemmelser og god forvaltningsskikk skal forvaltningslovens prinsipper om 
saksbehandling følges så langt det er mulig.  
Det innebærer blant annet at:  

-  dokumentasjon om alle ledd i prosessen sikres  
-  partene har innsyn i dokumenter som angår egen sak  
-  partene varsles før vedtak/beslutninger fattes  
-  partene skal få mulighet til å uttale seg i spørsmål som angår dem selv  
-  prinsippet om taushetsplikt i forhold til personlige opplysninger skal ivaretas  

 

Medvirkning i saksforberedelse  
Tillitsvalgte og verneombud på aktuelt nivå og riktig tidspunkt, skal delta i forberedelse i saker 
om omstilling, jfr. bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 8 og Hovedavtalens bestemmelser 
om medvirkning, kapittel B § 3-1.  
 
Medvirkning skal skje på grunnlag av en helhetlig plan som kan bidra til forutsigbarhet i forhold 
til hvordan medvirkning skal skje. Planen skal gi uttrykk for de ulike partenes roller i de ulike 
fasene i omstillingsprosessen, og klargjøre hvilke roller medbestemmelsesmøtene, AMU og 
enhetenes HMS utvalg skal ha.  
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Arbeids- og tidsplan  
Arbeidet med omstilling forutsetter tett samarbeid og gode prosesser. God planlegging gir 
forutsigbarhet for alle parter ved enhver omstillingsprosess og sikrer at omstillingen lykkes. 
Tillitsvalgte og verneombud/hovedverneombud skal være med i arbeidet med å utarbeide 
arbeids- og tidsplan. I større omstillingsprosjekter som angår hele kommunen er det 
rådmannens ansvar å sørge for at det foreligger en overordnet plan for arbeidet. Det er 
enhetsleders ansvar å sørge for at det foreligger en plan for arbeidet i egen enhet. 
 
En systematisk arbeids- og tidsplan skal inneholde følgende: 

- definere og avklare roller 
- tidfeste tidspunkter for når fastsatte oppgaver skal være gjennomført, herunder 

informasjonsplan 
- fordele ansvaret for de enkelte arbeidsoppgavene 
- skal være et redskap for å kvalitetssikre det pågående arbeidet 
- synliggjøre arbeidsmiljørisikoer gjennom risikovurdering 
- inneholde prinsipper for medvirkning på lavest mulig nivå; både formelt og i forhold til 

den enkelte arbeidstaker 
- angir tidspunkt for behandling av saken i medbestemmelsesmøter, AMU og enhetens 

HMS utvalg. 
 
 

Informasjon 
Det er arbeidsgiver som har ansvar for at alle parter i omstillingsprosessen til enhver tid får slik 
informasjon at parten kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, til rett tid. Tidspunkt for 
når tid informasjon skal gis kan fremgå av tids- og arbeidsplanen, eller det kan utarbeides egen 
informasjonsplan. Informasjonen skal ivareta de ansattes behov for kontroll og forutsigbarhet i 
sin arbeidshverdag og sikre mulighet for medvirkning. 
 
Viktige informasjonsprinsipper: 

- det etableres faste, regelmessige møteplasser for informasjonsdeling 
- det oppnås en felles forståelse mellom ledelsen og de ansatte/tillitsvalgte om hvilke 

kanaler som skal benyttes til hvilken type kommunikasjon 
- informasjonen skal være klar og i minst mulig grad åpen for tolkninger 

 
Informasjon kan gis på følgende måter: 

- ved individuelle samtaler 
- informasjonsmøte 
- kopi til arbeidstaker av alle brev som angår en selv 
- e-post til ansatte som berøres 
- oppslag på intranett/arbeidsplassen når milepæler er nådd 

 
Informasjon skal være grunnlag for god dialog, og sikre at partene/aktørene får tilstrekkelig 
innsikt i hverandres synspunkter for å sikre reell medvirkning. Tidspunktene for når informasjon 
skal gis innarbeides i arbeids- og tidsplanen. 
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Krav til skriftlighet  
Alle planer som utarbeides skal være skriftlige og det skal fremgå hvem som er ansvarlig for ulike 
arbeidsoppgaver. Det er enhetsleders ansvar at det utarbeides skriftlig dokumentasjon. Det skal 
føres referat fra alle møter og individuelle samtaler hvor følgende opplysninger skal framkomme: 

- Dato og møtested 
- Deltakere, eventuelt forfall 
- Hva ble drøftet 
- Enighet/uenighet i gruppen 
- Konklusjoner 

 
Referatene skal som et minimum inneholde ovennevnte punkter. Dersom noen av partene 
ønsker å ha med tillegg til referatet, skal dette føres inn. Det må i så fall fremkomme hvem som 
har innsigelsen/tillegget, og tillegget skal underskrives. 
 

Medvirkning/Involvering  
 
Tillitsvalgtes medvirkning  
Arbeidsmiljølovens kapittel 8 (§ 8-2) og hovedavtalen krever at de tillitsvalgte tas med i 
drøftinger, orienteres og tas med på råd når det gjelder beslutninger som kan føre til endring i 
arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold.  
(HA del B, § 1-4-1.)  
 
Verneombudets medvirkning  
Verneombudet skal tas med i drøftinger, orienteres og tas med på råd når det gjelder 
beslutninger som kan føre til endring i arbeidsorganisering. Verneombudet skal tas med på råd 
under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor 
ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens 
systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (AML § 6-2-4).  
 
 
Den enkelte ansattes medvirkning  
Medvirkning i omstillingsprosesser vil øke den enkeltes opplevelse av forutsigbarhet og følelse 
av kontroll over egen situasjon. Medvirkning på individnivå skal tilstrebes i størst mulig 
utstrekning. Det innebærer dialog, kartlegging av kompetanse og livssituasjon.  
Det vil være den enkelte ansatte som har best kjennskap til egen arbeidssituasjon og 
livssituasjon og som kan gi arbeidsgiver nødvendige opplysninger for ivaretakelse av den 
enkeltes rettigheter.  
 
Informasjon om endringer i bemanning  
Sentrale endringer  
Ved større sentrale omstillinger skal hovedtillitsvalgte være representert i relevante 
arbeidsgrupper og fora. Hovedtillitsvalgte vil derfor være orientert om omstillinger av større 
omfang som er initiert sentralt, og som kan ha konsekvenser for bemanningen.  
Det forutsettes at hovedtillitsvalgte holder lokale tillitsvalgte orientert om eventuelle 
forestående bemanningsendringer, selv om det er arbeidsgiver som har ansvar å informere 
tillitsvalgte lokalt om forestående endringer.  
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Lokale endringer  
Informasjons- og drøftingsplikten overfor de tillitsvalgte lokalt kan ivaretas på flere måter. 
Partene må tidlig i prosessen bli enige om omfang og form på samarbeidet. 
 

Orientering til ansatte som blir berørt  
 
Formål  
Informasjon og dialog med den enkelte ansatte skal sikre at vedtak og avgjørelser som treffes 
vedrørende den enkelte bygger på riktige opplysninger.  
 
Informasjonsmøte med alle ansatte  
Når det foreligger en beslutning om at omstilling skal gjennomføres, skal enhetsleder så snart 
som mulig skriftlig innkalle samtlige arbeidstakere som vil bli berørt av omstillingen til et felles 
orienteringsmøte. Også deltidsansatte, ansatte i permisjon, sykemeldte arbeidstakere og vikarer 
skal informeres og innkalles.  
Tillitsvalgte skal orienteres om møteinnkallingen. Innkallingen skal orientere om:  

-  tid og sted for fellesmøte  

-  at det er igangsatt/igangsettes en omstillingsprosess ved avdelingen/enheten  

-  at arbeidstakerne vil bli holdt løpende orientert om saksbehandlingen og eventuelle 
tiltak som vil bli igangsatt som følge av avgjørelsen  

 
I informasjonsmøtet gjennomgås grunnlaget for omstillingen og eventuelle konsekvenser for 
enheten. Dersom det er utarbeidet arbeids- og tidsplan skal denne gjennomgås. Rutinene for 
saksbehandling i den konkrete omstillingssaken skal gjennomgås.  
Det skal føres referat fra fellesmøte(r), jfr. Krav til skriftlighet s. 6.  
Kopi av innkalling til møter, referat alle møter, kopi av skriftlige dokumentasjon av interesse for 
de berørte, bør samles i orienteringsmappe/-perm som beskrevet ovenfor. Kopi av det som 
fremlegges av grunnlagsdokumentasjon og arbeidsplaner bør følge referatet i 
orienteringsmappen.  
 
Informasjonsmøte/samtaler med enkeltansatte  
I saksbehandlingen skal det, etter gjennomføring av felles informasjonsmøte(r) gjennomføres 
individuelle samtaler med den enkelte som blir berørt av omstillingen. Enhetsleder må vurdere 
når det er mest hensiktsmessig å gjennomføre samtalene avhengig av hva slags omstilling 
enheten står ovenfor.  
I den utarbeidete arbeidsplanen skal det fremgå hvilket tidsrom arbeidsgiver planlegger å 
gjennomføre individuelle samtaler.  
Den enkelte må få mulighet til å orientere om sin situasjon og sine ønsker og eller/behov. Og 
gjennomgå, sin fulle kompetanse med arbeidsgiver på dette stadiet. Den individuelle samtalen 
skal sikre at arbeidsgiver har best mulig faktisk grunnlag for å fatte beslutninger. 
 
Orientering til tillitsvalgte og verneombud  
Enhetsleder er ansvarlig for å gjennomføre møter med hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte og 
verneombud for å orientere og ta tillitsvalgt med i prosessen. Samarbeidet skal iverksettes på et 
tidligst mulig tidspunkt slik at tillitsvalgte til enhver tid har en reell mulighet til påvirkning i 
henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsgiver har mulighet til å ha 
hovedtillitsvalgt/tillitsvalgte og verneombud med i enhver arbeidsgruppe dersom det er 
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hensiktsmessig. Enhetsleder skal tilrettelegge for medvirkning på en slik måte at tillitsvalgte i en 
tidlig fase blir enige om involvering i prosessen.  
 

Kompetanse-/bemanningsplan  
Ved omstillinger skal det utarbeides ny kompetanse-/bemanningsplan på bakgrunn av 
omstillingsvedtaket. Det er selve vedtaket om omstilling og enhetens behov for kompetanse som 
følge av omstillingsvedtaket som er førende for bemanningsplanen.  
 
Kompetanse-/bemanningsplan skal bygge på de krav som loven eventuelt stiller, eller på den 
norm som den enkelte enhet mener må oppfylles for å sikre forsvarlig drift. Som hjelp i arbeidet 
med å kartlegge hvilken kompetanse enheten vil ha behov for, kan det tas utgangspunkt i 
tidligere utlysningstekster og/eller eventuelle stillingsbeskrivelser. Bemanningsplanen skal vise 
nåsituasjon og etter endring. 
 
I alle enheter skal det til en hver tid foreligge bemanningsplan som viser - a) de oppgaver/mål 
enheten har - b) antall arbeidstakere (stillinger) enheten har for å utføre oppgavene og mål som 
er satt  og - c) beskrivelse av den kompetanse ansatte må ha for å kunne utføre oppgavene.  
 
Ved bemanningsreduksjon må det tilsvarende beskrives - a) reduserte oppgaver - b) de 
reduserte antall arbeidstakere som skal utføre oppgavene og - c) den nødvendige kompetansen 
disse arbeidstakerne må ha for å kunne utføre oppgavene   
 
Kompetanse-/bemanningsplanen skal begrunnes, og ledelsens vurdering av kompetansebehovet 
skal fremkomme.  
Kompetanse-/bemanningsplanen skal drøftes med tillitsvalgte før de vedtas, slik at tillitsvalgte 
har muligheter til å komme med sine innsigelser og råd før arbeidsgiver treffer sine beslutninger. 
Representant for tillitsvalgte kan tas med i arbeidet med å utarbeide kompetanse-
/bemanningsplan, selv om de etter lov og avtaleverk ikke kan kreve slik medvirkning.  
Det skal føres referater fra alle møter som gjennomføres. 
 
Drøftingsmøte om hvor nedbemanning skal skje. På bakgrunn av bemanningsplan avgjør 
arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte, hvilke type stillinger som skal inndras.  Dette 
basert på nedbemanningskriterier som er vedtatt av kommunestyret. 
 

Sjekklister  
Sjekklistene på de neste sidene er ment som et hjelpemiddel i saksbehandlingen i forhold til de 
ulike tilfeller av omstilling. Sjekklisten bygger på arbeidsmiljøloven, hoved tariff- og 
hovedavtalens bestemmelser, samt saksbehandlingsrutiner for Sør-Varanger kommune. Det 
forutsettes at enhetsleder har satt seg inn i regelverket og har alle relevante dokumenter for 
hånden når prosessene skal gjennomføres.  
 
Personalavdelingen bistår den enkelte enhet i arbeidet og gir råd og nødvendig veiledning. Før 

den enkelte enhet påbegynner en omstillingsprosess, skal personalavdelingen kontaktes for å 

etablere et samarbeid på et tidligst mulig tidspunkt.  
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Sjekkliste omorganisering  
 
Med omorganisering menes en endring av organisasjonsstruktur, oppgaveinnhold og/eller 
oppgavestruktur uten at endringen ledsages av nedbemanning, outsourcing eller liknende.  
 

OPPGAVER ANSVAR 

Det foreligger en beslutning som kan føre 
til omorganisering.  

 

Enhetsleder 

Opprette sak i WebSak Enhetsleder 

Risikovurdering for å kartlegge i hvilken grad 
omorganiseringen vil få betydning for de 
ansatte.  
 

Enhetsleder 

Vurdering av styringsrettens rammer.  Enhetsleder/personal 

Sak legges fram for AMU  
- Medvirkning på formelt og uformelt nivå 
skal vurderes.  
- Risikovurdering presenteres for AMU.  
- Involvering av tillitsvalgte og verneombud 
for å sikre medvirkning.  
- Vurdere å nedsette arbeidsgruppe hvor 
tillitsvalgte er med.  
 

Enhetsleder 

Sak legges fram for lokalt HMS utvalg Enhetsleder 

 
 Planlegge prosessen  
 Utarbeide arbeids- og tidsplan.  
 Utarbeide informasjonsplan.  

Enhetsleder 

Gi orientering til alle involverte parter  
 Tillitsvalgte  
 Verneombud/hovedverneombud  
 Ansatte  
 Kommunalsjef  
 Personalsjef  

Enhetsleder 

Drøftinger med tillitsvalgte Enhetsleder 

Vedtak om ny organisering Enhetsleder (internt i enheten) 
Rådmannen (overordnet administrativ 
struktur) 
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Kommentarer til sjekklisten  
 
Beslutning om omorganisering  
I henhold til definisjonen av omorganisering er dette ment å beskrive en intern prosess i en 
enhet eller avdeling. I dette ligger at det i hovedsak vil være enhetsleder som fatter beslutningen 
om omorganisering. Omorganiseringen kan ha større eller mindre omfang.  
 
Risikovurdering  
Avhengig av type og omfang på omorganiseringen vil den kunne ha ulik betydning for de ansatte. 
Det skal foretas en risikovurdering i enhver fase av enhver omorganiseringsprosess, for å sikre at 
arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø etterleves til enhver tid. Det skal 
gjennomføres risikovurdering i forhold til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.  
AMU skal forelegges saken for å utrede konsekvenser for arbeidsmiljøet. I dette arbeidet skal 
også tillitsvalgte og verneombud trekkes inn.  
 
Vurdering av styringsrettens rammer  
Når det er foretatt en risikovurdering må enhetsleder vurdere om omorganiseringen faller 
innenfor styringsrettens rammer. For slik vurdering skal enhetsleder rådføre seg med 
personalavdelingen.  
 
Sak legges fram for AMU  
Det er enhetsleder som er ansvarlig for at det foretas en vurdering av om omorganiseringen har et 
omfang eller/og er av en slik natur at saken skal behandles i enhetens HMS utvalg. AMU kan likevel, 
på eget eller andres initiativ be om å få saken til behandling.  
 

Planlegge prosessen  
Det er enhetsleders ansvar å sørge for at det foreligger en plan for arbeidet. God planlegging gir 
forutsigbarhet for alle parter og kan bidra til å redusere stress ved omorganisering. Prosessen 
skal planlegges i tråd med de overordnede prinsipper for omstilling og involvere tillitsvalgte i 
tråd med disse prinsippene.  
 
Orientering til involverte parter  
Individuelle samtaler med ansatte som er berørt  
Det skal gjennomføres individuelle samtaler med den enkelte som blir berørt av omstillingen for 
å synliggjøre den ansattes plass etter gjennomføringen av omorganiseringen. Det skal fremgå av 
arbeidsplanen når arbeidsgiver planlegger å gjennomføre slike samtaler, men enhetsleder må 
vurdere når det er mest hensiktsmessig å gjennomføre samtalene.  
Arbeidstaker skal ha mulighet til å ha med tillitsvalgt eller annen fullmektig i en slik samtale. 
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Sjekkliste virksomhetsoverdragelse  
Med virksomhetsoverdragelse menes overføring av en virksomhet eller del av virksomhet til en 
annen arbeidsgiver. 
 

OPPGAVER ANSVAR 
Det foreligger et vedtak om 
virksomhetsoverdragelse av hel/del av en 
enhet.  

 

Kommunalsjef/personalsjef 

Risikovurdering for å kartlegge i hvilken grad 
virksomhetsoverdragelsen vil få betydning for 
de ansatte.  

 

Enhetsleder 

Vurdering av styringsrettens rammer. Enhetsleder/personal 
Sak legges fram for AMU  
- Medvirkning på formelt og uformelt nivå 
skal vurderes.  
- Risikovurdering presenteres for AMU.  
- Involvering av tillitsvalgte og verneombud 
for å sikre medvirkning.  
- Vurdere å nedsette arbeidsgruppe hvor 
tillitsvalgte er med. 

Enhetsleder 

- Planlegge prosessen  
- Utarbeide arbeids- og tidsplan.  
- Utarbeide informasjonsplan.  

Enhetsleder 

- Gi orientering til alle involverte parter  
-  Tillitsvalgte/verneombud 
-  Ansatte  
-  Kommunalsjef 
-  Personalsjef  

 

Enhetsleder 

Drøftninger med tillitsvalgte Enhetsleder/personal 

Ivaretakelse av ansatte som skal overføres til 
annen arbeidsgiver.  
Kartlegge kompetanse og erfaringsbakgrunn  
Kartlegge den enkeltes ønsker om å benytte 
reservasjonsretten  

Enhetsleder/personal 

Informasjonsbrev til ansatte som berøres av 
virksomhetsoverdragelsen  

Personal 

Overføringsbrev til ansatte som overføres, 
underskrives av avgivende og mottakende 
arbeidsgiver.  

Personal 

Tilbud om annet arbeid til ansatte som har 
benyttet reservasjonsretten 

Personal 
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Sjekkliste nedbemanning 
 

OPPGAVER ANSVAR 

Det foreligger en formell beslutning om reduksjon 
av antall medarbeidere 

Kommunalsjef/personalsjef 

Opprettelse av sak i WebSak Personalavdelingen 

Planlegge prosessen  
 Involvering av tillitsvalgte og verneombud 

for å sikre medvirkning 
 Nedsette arbeidsgruppe hvor tillitsvalgte er 

med 
 Utarbeide arbeids- og tidsplan og vurdere 

risikofaktorer 
 Utarbeide informasjonsplan 

Enhetsleder 

Risikovurdering for de enkelte prosesser Enhetsleder 

Gi orientering til de involverte parter 
 Tillitsvalgte 
 Ansatte 
 Kommunalsjef 
 Personalsjef 

Enhetsleder 

Ledelsen utarbeider forslag til ny bemanningsplan 
som er drøftningsgrunnlag, gjennomfører 
drøftninger med tillitsvalgte. 

Enhetsleder/personal 

Sak legges fram for AMU  
- Medvirkning på formelt og uformelt nivå skal 
vurderes.  
- Risikovurdering presenteres for AMU.  
- Involvering av tillitsvalgte og verneombud for å 
sikre medvirkning.  
- Vurdere å nedsette arbeidsgruppe hvor 
tillitsvalgte er med. 

Enhetsleder 

Sak legges fram for enhetens HMS utvalg Enhetsleder 

Drøftningsmøte utvelgelsesområde og kriterier. 
Dette er ferdig drøftet med tillitsvalgte i 2013 (se 
vedlegg) men gjennomgås med tillitsvalgte. 

Enhetsleder/personal 

Kartlegging av den enkeltes  
 Kompetanse 
 Tjenestetid 
 Skikkethet 
 Kartlegger forhold som kan utgjøre ulemper 

som oppsigelsen påfører den enkelte. 
Dette gjøres ved bruk av kartleggingsskjema og 
individuell kartleggingssamtale. 

Enhetsleder 

Bruk av styringsretten; utpeke 
overtallige/overtallighetsrangering 

Enhetsleder/personal 

Ved uenighet mellom enhetsleder og tillitsvalgt 
sendes saken til kommunalsjef. Avgjørelse tas på 
sentralt nivå. 

Enhetsleder/personal 
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Gjennomføre overtallighetssamtale med den 
enkelte. Tema for samtalen er gjennomgang av 
kartleggingskjema, sosiale forhold og kartlegging av 
ønske om annet passende arbeid. 

Enhetsleder/personal 

Ved tilbud om annet passende arbeid: 
 Samtale om annet passende arbeid 
 Skriftlig tilbud om annet arbeid, inngåelse 

av arbeidsavtale 

Personalavdelingen 

Oppsigelse 
 Individuelle samtaler 
 Drøftningsmøte etter AML § 15-1 
 Forhåndsvarsel om oppsigelse 
 Drøftninger 
 Vedtak om oppsigelse 
 Oppsigelse 
 Oppsigelsesfrist kontrollert 
 Drøftninger 

 
Fortrinnsrett til ny stilling 
 

Rådmannen/personalsjef 
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