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DRIFTSBUDSJETT FOR 2023 – DRØFTING AV MÅL OG RETNINGSLINJER FOR 
GJENNOMFØRING AV OMSTILLING- OG NEDBEMANNINGSPROSESSER 
 
 
Øyer kommune er inne i en svært krevende budsjettprosess, og det synes klart at vi må ta 
nye grep for å tilpasse organisasjonen til kommunens ressurser og oppgaver.  
Det har vært redegjort for de økonomiske rammene og utfordringene vi står overfor med 
de tillitsvalgte i møter høsten 2022.  
  
Hovedmålet med den videre drøftingene fremover er å orientere de tillitsvalgte foreløpige 
budsjettforslag, og å sikre felles forståelse av kommunens økonomiske rammer og 
utfordringer.  
 
Lønn og personalkostnader utgjør stor del av kommunens driftsbudsjett. Vi kan derfor ikke 
utelukke at stillinger blir nedlagt, og at personer blir overtallige som følge av 
kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2023. Innsparingene vil uansett bli merkbare i 
hele organisasjonen.  
 
For å ivareta tjenestene og den enkelte ansatte på en best mulig måte, kreves det godt 
samarbeid mellom partene, og en gjensidig forståelse for de utfordringer vi står overfor. 
Når uenighet om virkemidler og prioriteringer oppstår, er det viktig at vi på forhånd har 
drøftet mål og rammer for prosessen i forkant.  
 
Som utgangspunkt for drøftingene, har arbeidsgiver følgende forslag:  
Overordnede mål:  

• Kommunen skal opprettholde et best mulig tjenestetilbud innenfor de økonomiske 
rammene. 

• Kommunen skal beholde nødvendig kompetanse. 
• Prosessen skal gå hurtig og ryddig. 
• Arbeidstakere, arbeidsgiver og fagorganisasjonene skal jobbe sammen for å finne 

hensiktsmessige løsninger, og konflikter som måtte oppstå søkes løst internt.  
• Så langt som mulig skal oppsigelser unngås.  

Mål for prosessen:  
• Ansatte som er berørt av nedbemanning og omstilling skal oppleve individuell 

behandling. 
• Ledere skal oppleve at de mestrer ansvaret sitt, og at de er i stand til å ivareta sine 

ansatte gjennom prosessen.  
• Vi skal sikre god informasjon og medvirkning til ansattes representanter. 
• Saklig tone og gjensidig respekt for partenes ulike roller og ansvar. 



• Vi skal så langt som mulig unngå at noen blir sagt opp. Stillingsreduksjoner skal først 
og fremst skje ved naturlig avgang eller omplassering. 

• Omorganisering, omplassering og i verste fall oppsigelser skal skje i henhold til 
gjeldende lov og avtaleverk.  

 
Lovhjemmel:  

• Arbeidsmiljøloven §15-7, først og annet ledd – vern mot usaklig oppsigelse  
• Hovedtariffavtalen §3 pkt. 3.3 Innskrenking og rasjonalisering.  
• Hovedavtalen: Del B §1-4-1, Omorganisering  

 
Forslag til tiltak/saksgang for gjennomføring:  
(Det bør utarbeides en konkret tidsplan som sikrer oversikt og at ting skjer i riktig 
rekkefølge og til rett tid, hvem gjør hva.)  
1. Definere overtallighet og/eller arbeidsoppgaver som skal reduseres/bli borte, der 

dette er mulig. Prosessen skjer internt i hver avdeling, der det ikke allerede er klart 
gjennom vedtak.  

2. Stillingsstopp er allerede innført, og HR jobber i tett samarbeid med 
økonomiavdeling for å lage oversikt over alle faste stillinger og midlertidighet i 
stillinger m.m.  

3. Gjennom ulike omstillingsprosesser, både igangsatte og planlagte frem i tid, vil 
synliggjøre oversikt over hvilke andre stillinger som vil bli berørt av endringene – og 
vil få endret innhold som følge av omstillingen. Ledere og tillitsvalgte må 
samarbeide i å vurdere tiltak for å ivareta de som blir igjen.  

4. Ved ledighet i stillinger blir det vurdert om overtallige er kvalifiserte til å fylle dem. 
Dette i hht til ny rutine i tilsettingsreglementet.  

5. Gjennomføre personlige samtaler med samtlige som blir definert som overtallige. 
Målsetting: kartlegge kompetanse, personlige behov, samt gi den enkelte nødvendig 
informasjon. Oppsummering og konklusjon basert på disse samtalene vil være 
grunnlaget for vedtak om omplassering. 

6. Drøftingsmøte med ansatte og deres tillitsvalgte forut for vedtak om omplassering, i 
 de tilfeller der den ansatte ønsker det.  

Partene er enige om at kommunen er å anse som en virksomhet. Arbeidstaker er tilsatt i 
kommunen og ikke på det enkelte tjenestested. Dette innebærer at kommunen sees under 
ett i arbeidet med omplassering/nedbemanning.  
 
Når nedbemanning har vært forsøkt løst innenfor rammen av lov og avtaleverk skal 
følgende gjelde:  

1- Midlertidig ansatte, vikarer og lignende sies opp først. 
2- Under ellers like vilkår: Når kompetansekravet er oppfylt, vil ansiennitet være 

avgjørende.  

Arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid jfr AML § 15-7:  
Med annet passende arbeid menes ledige stillinger som den aktuelle arbeidstakeren er 
kvalifisert for. Det kreves ikke at vi må opprette nye stillinger. 



En barne- og ungdomsarbeider vil for eksempel ikke kunne tilbys stilling som lærer. En 
arbeidstaker vil heller ikke ha krav på å gjennomføre nødvendig utdanning for å kunne tiltre 
en ledig stilling.  
 
 
 
Beslutning:  

• Kommunestyret vedtar budsjettet 2023.  
• Kommunedirektøren fatter endelig vedtak i omplasseringssaker.  
• Kommunedirektøren fatter vedtak og oppsigelse i faste stillinger. 
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