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utvalg (PSU) 17.01.2018 sak 6/2018 og endelig vedtatt i Fellesnemnda 24.01.2018 sak 3/2018. 
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Omstillingsavtale og retningslinjer for 
innplassering av ansatte   
 
For Eide kommune og Fræna kommune i etableringen av Hustadvika kommune.  

 
 
1. Generelt  
 
1.1 Avtalens parter 
Denne omstillingsavtalen er inngått mellom arbeidsgiver i Eide kommune og Fræna kommune på den 
ene siden og arbeidstakerorganisasjonene i Eide kommune og Fræna kommune på den andre siden.  
  
 
1.2  Formål/hensikt 
Eide og Fræna kommuner vedtok i juni 2016 å slå seg sammen til én kommune fra 1. januar 2020. 
Denne avtalen har som formål å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for begge kommunenes 
ansatte.  Prosessen skal kjennetegnes av god medvirkning fra de ansattes representanter og 
samhandling mellom partene.  
 
«Ingen ansatte skal miste jobben som en direkte følge av opprettelsen av den nye kommunen. 
Eventuelle overtallighet skal løses ved naturlig avgang eller frivillige avtaler» står det i vedtatt 
intensjonsavtale mellom Eide og Fræna kommuner.   
 
Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i samsvar med de forpliktelser partene har etter 
arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og andre overordnede 
føringer. Dette innebærer at disse overordnede føringene vil supplere denne avtalen og gis forrang 
ved eventuell motstrid. Det vises for øvrig til KS FoU «Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved 
kommunesammenslåinger» se: http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-
fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/sluttrapport-verktoy-arbeidsrettslige-sporsmal-som-
oppstar-ved-kommunesammenslainger.pdf 
 
Denne avtalen skal sikre kapasitet og kompetanse for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne i 
de to kommunene i omstillingsperioden, og tilrettelegge for bemanning og kompetanse i Hustadvika 
kommune etter 1. januar 2020.  Avtalen/retningslinjene skal også beskrive prosessen for 
innplassering av berørte ansatte i ny kommune. Dette for at prinsippene for medbestemmelse og 
medvirkning skal ivaretas på en hensiktsmessig måte. Videre skal retningslinjene bidra til å sikre 
likebehandling og enhetlig praksis ved innplassering av ansatte i ny kommune. 
 
De aller fleste stillinger og ansatte vil IKKE bli direkte berørt av kommunesammenslåingen (skoler, 
barnehager, institusjoner m.fl.).  Ansatte i administrative fellestjenester på rådhusene eller i 
enhetene og ansatte i lederstillinger som KAN være i en situasjon der de blir overtallige, eller får 
endret ansvar, myndighet- og arbeidsoppgaver deltar i kartleggingen og får tilbud om samtaler. 
 
 
1.3  Tidsrom 
Omstillingsavtalen gjelder fra 1.januar 2018 (eller fra det tidspunkt den er underskreven) av alle 
parter t.o.m. 31.desember 2019. 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/sluttrapport-verktoy-arbeidsrettslige-sporsmal-som-oppstar-ved-kommunesammenslainger.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/sluttrapport-verktoy-arbeidsrettslige-sporsmal-som-oppstar-ved-kommunesammenslainger.pdf
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/sluttrapport-verktoy-arbeidsrettslige-sporsmal-som-oppstar-ved-kommunesammenslainger.pdf
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Ved behov for forlengelse av avtalen må dette gjøres av det nye kommunestyret i Hustadvika 
kommune. 
 
 
 

2. Informasjon 
 
Ansatte skal gjennom hele omstillingsprosessen gis den informasjon som er nødvendig for å sikre et 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø jf. arbeidsmiljøloven § 4-2 (3).  
Ansatte som blir direkte berørt av omstillingsprosessen skal gis spesiell informasjon. I forbindelse 
med alle prosjekter som er vedtatt gjennomført, skal informasjon til berørte ansatte vies spesiell 
oppmerksomhet.  
 
 
 

3. Bemanning/håndtering av ledige stillinger/permisjoner  
 
3.1 Omstillingsutvalg  
Eide og Fræna kommuner etablerer fra 1.januar 2018 (eller når denne avtalen er underskreven) et 
felles omstillingsutvalg.  Felles omstillingsutvalg skal bestå av to representanter fra arbeidsgiver 
siden og to tillitsvalgte (en fra hver kommune).  
 
Administrasjonssjefen/prosjektleder i Hustadvika kommune velger de to representantene på 
arbeidsgiversiden (en fra hver kommune). 
 
Administrasjonssjefen/prosjektleder vil kunne velge ulike arbeidsgiverrepresentanter ut fra sak til 
sak.   
 
Arbeidstakerorganisasjonene velger en fast tillitsvalgt fra hver av de to kommunene til å 
representere de ansatte i omstillingsutvalget. De kan peke ut andre tillitsvalgte ut fra hvilke sak det 
handler om.  De tillitsvalgte som blir valgt til å sitte i omstillingsutvalget skal være representant for 
alle ansatte og ikke bare for sine medlemmer.   
 
Det søkes konsensus i omstillingsutvalget, men arbeidsgiver har det avgjørende ord.  
  
Omstillingsutvalget må få nødvendig oversikt over ledige stillinger og evt. overtallighet.  

Ved ledige stillinger i perioden som vil bli direkte berørt av kommunesammenslåingen, skal 
omstillingsutvalget vurdere om stillingen bør være vakant inntil stillingens organisatoriske plassering i 
ny organisasjon er avklart. Dersom stillingen ikke kan holdes vakant av hensyn til 
tjenesteproduksjonen, bør det vurderes om midlertidig ansettelse kan benyttes i påvente av endelig 
organisering og intern utlysninger i begge kommuner. Se for øvrig pkt. 3.2. 

Personalsjefen i Fræna kommune stiller med sekretærhjelp for utvalget. Det lages administrativt 
vedtak etter behandlinger i utvalget. Det administrative vedtaket legges som referat til PSU 
(partssammensatt utvalg i Hustadvika kommune).  
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3.2 Omstillingsutvalgets oppgaver, myndighet og ansvar 
Omstillingsutvalget oppgaver, myndighet og ansvar: 
 
• Innplassering av ansatte som blir direkte berørt av kommunesammenslåingen.   
• De to kommunene skal ikke utlyse ledige nøkkel-/lederstillinger før disse er behandlet i 

omstillingsutvalget. Dette gjelder også leder-/nøkkelstillinger innenfor administrasjon og ledelse, 
og innenfor administrative tjenester i de øvrige tjenesteområdene/sektorene.  
Omstillingsutvalget har innstillingsmyndighet ovenfor rådmennene i Eide og Fræna kommuner.  

• Omstillingsutvalget har tilsettingsmyndighet ved innplassering i Hustadvika kommune når 
stillinger tilbys overtallige. Dette gjelder på alle nivå. Beslutningen skal tas i samråd med aktuelle 
leder.  Tilsettingsprosesser kan stoppes, dersom en overtallig kan gå inn i stillingen. 

• Omstillingsutvalget vurderer om stillingene skal utlyses internt i de to kommunene eller 
eksternt.  Omstillingsutvalget innstiller her til rådmennene i Eide og Fræna. Prinsippene i 
Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalens bestemmelser om overtallighet, endringsoppsigelse og 
virksomhetsoverdragelse skal gjelde.  

• Omstillingsutvalget kan innstille på direkte innplassering i stillinger dersom det er konsensus om 
dette. Innstilling til rådmennene i Eide og Fræna.  

• Permisjoner og midlertidig tilsettinger ut over 1.januar 2019. (se punkt 3.5 og 3.6) 
• Omstillingsutvalget innstiller til rådmennene/ny administrasjonssjef i Hustadvika kommune i 

saker som gjelder overordnete lederstillinger.  (Det som blir definert som administrasjonssjefen 
sin nærmeste ledergruppe). Prosedyre for evt. utlysning avgjøres av omstillingsutvalget. 

• Bruk av evt. sluttvederlag   
 

 
3.3 Ansettelse av enhetsledere i nye Hustadvika kommune.  
Overordnet lederstilling innstiller på tilsetting av enhetsledere innenfor sitt område, sammen med 
aktuell arbeidstakerorganisasjon til rådmennene i Eide og Fræna.   
 
Arbeidstakerorganisasjonen må oppnevne representanter og vararepresentanter for aktuelle 
tilsettinger.   
 
Det søkes konsensus i disse sakene, men arbeidsgiver har det avgjørende ord.  
 
Prosedyre for evt. utlysning avgjøres av omstillingsutvalget jfr. pkt. 3.2   
 
 
3.4 Ansettelse i øvrige stillinger i nye Hustadvika kommune  
Etter planen skal ny personalhåndbok for Hustadvika kommune være ferdig til 1.mai 2019. Dette 
gjelder også tilsettingsreglementet.  Alle enhetsledere får fullmakt til å bruke nytt 
tilsettingsreglementet for Hustadvika kommune fra 1.mai 2019. 
 
I praksis vil dette si at når enhetslederne skal tilsette i sine enheter skal tilsettingsreglement for 
Hustadvika kommune benyttes. Dette vil bety at en må lage ett tilsettingsbrev hvor det står at en blir 
tilsatt fra 1.mai 2019 – 31.desember 2019 blir tilsatt i Fræna kommune eller Eide kommune. Videre 
vil det bli gjort oppmerksom på at stillingen vil bli virksomhetsoverdratt etter §16 i Arbeidsmiljøloven 
til Hustadvika kommune fra 1.januar 2020.  
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3.5 Midlertidige ansettelser 
Den enkelte kommune kan innenfor rammen av arbeidsmiljøloven, ansette midlertidig for et 
tidspunkt frem til 31. desember 2019. Midlertidige avtaler som har en varighet utover dette 
tidspunktet, skal behandles i omstillingsutvalget. 
 
 
3.6 Permisjoner 
Ansatte som får innvilget permisjon kan ikke påregne å komme tilbake til samme stilling (ansvar, 
myndighet og arbeidsoppgaver). Permisjon utover 31.desember 2019 kan ikke påregnes og slike 
søknader skal behandles i omstillingsutvalget. 
 
Dette punktet omfatter ikke lovbestemte permisjoner, som for eksempel svangerskapspermisjon osv. 
I avtaleperioden (dvs. fram til 31.desember 2019) tilstås eventuell permisjon fra den respektive 
kommune og ikke den enkelte stilling. 
 
 
 

4. Virkemidler for å beholde kompetanse  
 
4.1 Lønnstilskudd 
Det kan gis økt lønn for en tidsbegrenset periode for å beholde sentrale nøkkelpersoner frem til 31. 
desember 2019. Lønnstilskudd gis for ikke å miste kritisk kompetanse i prosessperioden. Tilskuddet 
kan gis som et månedlig beløp som utbetales etter for eksempel 1. januar 2020. Hvem som eventuelt 
skal omfattes av ordningen besluttes av administrasjonssjefen/prosjektleder.  Det vises for øvrig til 
HTA kap. 4.2.3 og 5.2 om særskilte lønnsforhandlinger. 
 
 
 

5. Virksomhetsoverdragelse/organisasjonskart/overtallighet m.m. 
 
5.1 Virksomhetsoverdragelse 
Arbeidsmiljølovens kapittel 16 legges til grunn ved sammenslåing av Eide og Fræna kommuner.  
En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens 
regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune. Ved etableringen 
av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i de tidligere 
kommunene overføres til den nye kommunen. Ingen ansatte blir sagt opp i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. De ansatte beholder i utgangspunktet sine lønns- og arbeidsvilkår. 
 
 
5.2 Overordnet administrativt organisasjonskart 
Ny overordnet administrativt organisasjonskart er en prioritert oppgave. Fristen er avhengig av når 
politisk struktur besluttes.  Videre organisasjonskart bygges trinnvis fra toppen.  Fellesnemnda skal 
vedta ny administrativ hovedstruktur før tilsetting av administrasjonssjefens næreste ledergruppe 
kan iverksettes 
 
 
5.3 Overtallighet 
Overtallighet eksisterer i realiteten ikke før etter 1. januar 2020 i Hustadvika kommune. 
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Straks organisasjonskartet (på ulike nivåer) foreligger og det er kjent at en ansatt vil være definert 
som overtallig etter 1. januar 2020, skal det gjennomføres en kartleggingssamtale med 
vedkommende. Kartleggingssamtaler (for de som blir direkte berørt) skal gjennomføres av den som 
har personalansvar med støtte fra personalfunksjonen.  Formålet med kartleggingssamtalen er å 
identifisere annet egnet arbeid, basert på vedkommende kompetanse og erfaring. Den ansatte kan la 
seg bistå av en tillitsperson/rådgiver ved gjennomføringen av samtalen.  
 
I de tilfeller hvor organisasjonskartet medfører «dubletter» sammenlignet med gjeldende 
organisasjonsstruktur (for eksempel to personalsjefer) utarbeides det utvelgelseskriterier.  
Alle overtallige skal sikres tilbud om annet egnet arbeid i den nye kommunen. Endelig beslutning tas 
av omstillingsutvalget. Se punkt 3.2. 
 
 
5.4 Kriterier for utvelgelse ved overtallighet   
Dersom en stilling kan passe for flere overtallige, legges kvalifikasjonsprinsippet etter 
Hovedtariffavtalens §2-2 til grunn. Dersom kandidatene under ellers like forhold står likt vil 
ansiennitet være avgjørende, jf. HTA kap. 1 § pkt. 3.3. 
 
Innplassering av overtallig arbeidstaker går foran andre ansattes rettigheter til «passende arbeid» 
etter Arbeidsmiljøloven § 4-6 eller annen fortrinnsrett etter Arbeidsmiljøloven. 
 
 
5.5 Nye stillinger 
Det skal utarbeides stillingsprofiler med krav til kvalifikasjoner i de tilfeller nye organisasjonskart 
inneholder stillinger som ikke eksisterer i dagens to kommuner.  
 
 
5.6 Kompensasjon for skifte av arbeidssted 
Ingen ansatte har krav på kompensasjon for å flytte arbeidssted.  
 
 
5.7 Sluttvederlag evt. annen form for økonomisk tilskudd 
Dersom alle øvrige virkemidler er prøvd, uten at man har funnet en løsning for en ansatt som er 
definert som overtallig, og arbeidsgiver vurderer det som formålstjenlig, kan det tilbys sluttvederlag 
evt. annen form for økonomisk tilskudd for å stimulere til bemanningsmessige tilpasninger. 
Sluttvederlag evt. annen form for økonomisk tilskudd, kan gis med et beløp som tilsvarer 6 måneders 
lønn. I spesielle tilfeller inntil 12 måneder. Sluttvederlag evt. annen form for økonomisk tilskudd, er 
betinget av at den ansatte selv sier opp sin stilling og at stillingen ikke vil bli erstattet.  
 
 
5.8 Særavtaler m.m 
Alle særavtaler i de to kommunene kartlegges. Utløpstidspunkt må harmoniseres og eventuelle nye 
felles avtaler inngås i god tid før 1. januar 2020.  Prosjektet Ny personalhåndbok for Hustadvika 
kommune vil gjennomgå disse avtalene. I dette prosjektet inngår også å harmonisere lønnspolitiske 
retningslinjer.   


	ADP78C8.tmp
	1.1 Avtalens parter
	1.2  Formål/hensikt
	1.3  Tidsrom
	3.1 Omstillingsutvalg
	3.2 Omstillingsutvalgets oppgaver, myndighet og ansvar
	3.3 Ansettelse av enhetsledere i nye Hustadvika kommune.
	3.4 Ansettelse i øvrige stillinger i nye Hustadvika kommune
	3.5 Midlertidige ansettelser
	3.6 Permisjoner
	4.1 Lønnstilskudd
	5.1 Virksomhetsoverdragelse
	5.2 Overordnet administrativt organisasjonskart
	5.3 Overtallighet
	5.5 Nye stillinger
	5.6 Kompensasjon for skifte av arbeidssted
	5.7 Sluttvederlag evt. annen form for økonomisk tilskudd
	5.8 Særavtaler m.m

	Tom side



