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HENSIKT

Prosedyren skal bidra til at gjennomføringen av omstillingsprosesser  i  kommunens
virksomheter skjer på en god måte og i tråd med de regler som følger av lov,
avtaleverk, reglementer og kommunens arbeidsgiverpolitisk plattform. Kommunens

verdier åpenhet, gjensidig respekt og troverdighet skal prege prosessen.
Omstillingsprosessen skal involvere og sikre medvirkning fra de tillitsvalgte,
verneombud og ansatte, bidra til å sikre regelmessig informasjon til de berørte, samt å

ivareta både ansattes og arbeidsgivers behov i prosessen.

Omstillingsveilederen skal bygge opp under Asker kommunens behov for
tjenesteutvikling og innovasjon, gjennom at den skal være med på å ivareta individets
behov og rettigheter, ivareta behovet for gode prosesser og organisasjonens behov for
nytenkning og innovasjon.

Ved større omstillinger bør kommunens prosjektmodell benyttes, så langt den passer.

DEFINISJON

Omstilling er organisatoriske endringer  i  virksomheter som følge av endrede rammer
eller behov for utviklingstiltak. Begrepet beskrives nærmere gjennom type endringer, jf.
følgende punkter.

Med omstillingsprosess menes en styrt prosess for å gjennomføre organisatoriske

endringer i organisasjonen. Endringene kan skje på ulike nivå i organisasjonen, det
være seg på virksomhetsnivå, på avdelingsnivå eller på personnivå.

Med omorganisering menes en intern endring av organisasjonsstruktur,
oppgaveinnhold og oppgavestruktur uten at endringen ledsages av nedbemanning,
konkurranseutsetting eller lignende.

Med nedbemanning menes en prosess der man tilpasser antall ansatte til en endret
kostnadsramme og/eller en omlegging av virksomheten.

Med konkurranseutsetting menes at tjenester og produksjon som tradisjonelt har
vært levert av virksomheter, blir gjenstand for åpne anbudskonkurranser og satt ut til
eksterne leverandører.

1



Avgrensning:
Veilederen rettes seg i  hovedsak mot organisatoriske endringer. Løpende justeringer og
tilpasninger av enkeltmedarbeideres stilling og arbeidsoppgaver omfattes ikke av denne
veilederen.

For virksamhetsaverdragelse vises det til aml. kap 16, og for omstilling av
enkeltpersoner grunnet redusert arbeidsevne, vises det til prosess.5.2.6

ANSVAR OG MYNDIGHET

Rådmannen er ansvarlig for;
ø at prosedyren er oppdatert  i  tråd med de regler som følger av lov og avtaleverk
ø implementere prosessen  i  organisasjonen

ø omstillingsprosessen dersom den berører flere virksomheter
ø lederstøtte i forbindelse med omstillingsprosesser

Virksomhetsleder er ansvarlig for;

ø implementere prosedyren ved omstilling i egen virksomhet

ø sikre vedtaks-/beslutningsgrunnlag, planlegge, gjennomføre og evaluere omstilling i
egen virksomhet.

ø avklare form for gjennomføring; arbeidsgruppe /prosjektgruppe hvor de tillitsvalgte
og verneombud trekkes inn, eller ordinær linjestyrt omstillingsprosess.

ø sikre medbestemmelse og medvirkning gjennom hele omstillingsprosessen
ø arbeidsgiveransvaret for eventuelle omstillingskandidater inntil nytt arbeidsforhold er

etablert eller arbeidsforhold er avviklet

Mellomleder er ansvarlig for;
ø har ansvar for de oppgaver som er delegert fra virksomhetsleder

Medarbeider er ansvarlig for;
ø å gjøre seg kjent med, og medvirke i omstillingsprosessen

Tillitsvalgte skal;

ø utøve medbestemmelse på vegne av de ansatte
ø delta aktivt under planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen
ø bistå den enkelte ansatte i omstillingsprosessen

Verneombudet skal;
ø påse at arbeidstakers helse, miljø Og sikkerhet blir ivaretatt gjennom omstillingen og

delta aktivt under planlegging og gjennomføring av omstillingsprosessen

HR-avdelingen er ansvarlig for;
ø gi råd og veiledning til virksomhetsleder
ø bistå rådmannen/virksomhetsledere når omstillingsprosessen berører flere

virksomheter

ø bistå ved omplassering og nedbemanning
ø gjennomføring av oppsigelse som følge av nedbemanning
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Arbeidsmiljøutvalg (AMU)skaI;

ø behandle omorganiserings- og nedbemanningsplaner som kan få vesentlig
betydning for arbeidsmiljøet, jf. aml § 7-2 (2) bokstav d), både når det skjer internt i
virksomheter og når det involverer flere virksomheter.  I  disse sakene skal AMU
vurdere hvilke virkninger/konsekvenser de framlagte planene kan få for
arbeidsmiljøet.

ø Hvis det vurderes en nedbemanning eller masseoppsigelser, skal AMU gi
anbefalinger om prosessen og den framgangsmåten man skal velge, og for
eksempel foreslå tiltak som kan redusere omfanget av de samlede belastninger på
arbeidsmiljøet.

Sentrale og lokale medbestemmelsesmøter(MBM)skal;
ø sentralt MBM skal drøfte planer for omstilling som berører flere virksomheter, og

eller som er et resultat av politiske beslutninger og eller er av vesentlig betydning

ø lokalt MBM skal drøfte planer for omstilling innenfor de enkelte virksomheter.

IMBM skal status og fremdrift behandles. Videre skal det avklares hvilke fagforeninger
som skal trekkes inn  i  det videre arbeidet.

Omstillingsutvalget:
ø Omstillingsutvalget er et koordinerende partssammensatt utvalg, representert av

ansatte fra HR-avdelingen og hovedtillitsvalgte fra fagforeningene.
ø Omstillingsutvalgets oppgave er holde oversikt over omstillingskandidater og ledige

stillinger, koordinere arbeidet med å vurdere omstillingskandidater, samt sammen
med involverte ledere bidra til en forsvarlig framdrift i slike saker.

ø Omstillingsutvalget har myndighet til å holde stillinger tilbake, slik at ansatte med
fortrinnsrett til stilling kan bli vurdert som kandidat for stillingen, jf
annsettelsesreglementet pkt 5.

REFERANSER

Arbeidsmiljøloven (aml)(Lov 2005-06-17 nr 62)
ø Aml Gjelder fullt ut

Kap 4 Krav til arbeidsmiljøet
§ 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
§ 7-2 (2)d Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver
Kap 8 Informasjon og drøfting
Kap 15 Opphør av arbeidsforhold
Kap 16 Virksomhetsoverdragelse
Kap 17 Tvist om arbeidsforhold

Kommuneloven (Lov 1992-09-25 nr 107)
ø Kap 4 Kommunenes og fylkeskommunenes administrasjon
ø § 24 Kommunale og fylkeskommunale stillinger

Forvaltningsloven (LOV-1967-02-10)
Om saksbehandling i forvaltningssaker

Hovedavtalen (HA) del B:
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ø Del B§ 1-4 Omstilling og utvikling

ø Del B§ 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen (HTA):

ø Kap 1 § 3 Oppsigelse, omplassering

Reglementer/andre førende retningslinjer
ø Ansettelsesreglementet

Arbeidsreglementet
Etiske retningslinjer

Arbeidsgiverpolitisk plattform
Prosess 5.2.15 Bestilling og vedlikehold av bedriftsnummer (vedlegg)

UTFØRELSE
Når det oppstår et behov for omstilling, er det viktig å få oversikt over hele prosessen.
Hensikten er å få en størst mulig klarhet i hvordan organisasjonen skal se ut når
omstillingen er gjennomført og hvilke konsekvenser dette vil få.

Ved omstilling bør det nedsettes en tidsbegrenset, partssammensatt arbeidsgruppe med

kompetanse til å planlegge og gjennomføre omstillingsprosessen. Ved større
omstillinger bør kommunens prosjektmodell benyttes,1 så langt den passer.

STYRINGSREITEN
Arbeidsgiver må vurdere hvilke endringer som kan gjennomføres i h.h.t. delegerte

fullmakter og i medhold av styringsretten. Ved omorganisering og nedbemanning vil det
være viktig for arbeidsgiver å kjenne til handlingsrommet både med hensyn til styringen
av prosessen og fremgangsmåten i forhold til den enkelte berørte arbeidstaker. Dersom
arbeidstakers stilling faller bort, men arbeidsgiver har arbeidsoppgaver av lignende art
som skal videreføres, kan endringene skje innenfor rammen av arbeidsgivers
styringsrett. Arbeidsgiver kan i så fall pålegge arbeidstakeren å utføre andre oppgaver i
virksomheten. Dersom dette ikke er mulig, må reglene om overtallighet, omstilling og

oppsigelse følges.

MEDBESTEMMELSE GG MEDVIRKNING
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, jf. ami § 4-2(3).

Medbestemmelse og medvirkning kan skje på ulike arenaer som for eksempel i AMU,

MBM, prosjektgrupper, personalmøter og gjennom samarbeid med den enkelte ansatte.

Organisasjonenes medbestemmelse:
Organisasjonenes medbestemmelsesrett er hjemlet i hovedavtalen. Arbeidsgiver skal
orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd tidligst mulig i prosessen om de
virkninger endringene vil kunne få for arbeidstakerne, jfr. HA Del B § 1.4.

1Se link «Prosjekt» på INNsiden
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Medbestemmelse og medvirkning skal utøves på alle organisatoriske nivå i kommunen,
slik at tillitsvalgte og verneombud gis reell innflytelse på omstillingsprosessen.

Ansattes medvirkning:
Ansatte skal trekkes inn l omstillingsprosessen så tidlig som mulig og involveres i størst
mulig grad. Jo mer omstillingen berører den enkelte arbeidstaker, jo høyere er kravet til
medvirkning.

På områder der arbeidstakers kompetanse er særlig relevant, skal denne involveres
med sin faglige ekspertise.

INFORMASJON
Forutsetning for reell medbestemmelse og medvirkning er at det gis god og riktig
informasjon. Informasjonen må gis så tidlig som mulig og gjennom hele prosessen.
Også i perioder hvor det ikke nødvendigvis har skjedd noe nytt i prosessen, skal det gis
informasjon jevnlig.

I  den grad omstillingen vil ha betydning og eller interesse for andre, er det viktig å
utarbeide planer for ekstern kommunikasjon.

Informasjonsplan skal drøftes med de tillitsvalgte, samt forelegges verneombud til
uttalelse.

VEDTAK/BESLUTNING
Dmstilling forutsetter at det foreligger et vedtak fra kompetent organ som for eksempel
kommunestyre, formannskap eller at det besluttes med grunnlag i arbeidsgivers
styringsrett.

Av vedtaket/beslutningen bør det fremkomme hvilke resultatmål man søker å nå ved
omstillingen. Rammebetingelser, avgrensninger, samt hvilke konsekvenser en regner
med at omstilling vil få (både økonomiske, personellmessige og for brukere/samfunn)
bør inngå i beslutningsgrunnlaget.

Det må settes av nødvendig tid og ressurser til ivaretakelse av omstillingen.

Så langt det er mulig, skal omstilling drøftes med de tillitsvalgte, samt forelegges
verneombud før det fattes vedtak/beslutning. Dersom det vedtas benkeforslag som
administrasjonen ikke har utredet/forberedt og drøftet, skal drøftinger gjennomføres
raskest mulig etter at et slikt forslag er vedtatt. Drøftingsmøtet referatføres.

Det skal gjennomføres en risikoanalyse (ROS-analyse) for å avdekke risiko knyttet til
omorganiseringen. ROS-analyse gjennomføres i henhold til Asker kommunes rutiner for
risikostyring.

OPPREITELSE AV ARBEIDSGRUPPE /PRQSJEKTGRUPPE
Rådmann/virksomhetsleder oppretter arbeidsgruppe /prosjektgruppe og avklarer gruppens
mandat. Rammebetingelser/avgrensinger, roller, ansvar og oppgavefordeling avklares så
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raskt som mulig. De ansatte bør være representert ved tillitsvalgt og verneombud i

gruppen.

UTARBEIDELSE AV FREMDRIFFSPLAN
Arbeidsgruppen/prosjektgruppen skal utarbeide en fremdriftsplan.
Følgende elementer skal inngå i planen:

Analyse og konkretisering av effekt- og resultatmål
Nærmere avklaring av rammebetingelser og avgrensninger
Avklaring av lov og avtaleverk

Informasjons- og kommunikasjonsplan
ROS - analyse
Informasjons- og drøftingsmøter
Drganisasjonskart og bemanningsplan
Kartlegging på individnivå
Drøftingsmøte for bemanning
Overføring av ansatte/nedbemanning og oppsigelse
Iverksettelse
Evaluering

Analyse 00 k0nkret/ser/n0 av efiekt- 00 resu/tatmå/
ø Konkretisering av effekt- og resultatmål
ø Konkretisering av hvordan effekt- og resultatmål skal måles/evalueres

Nærmere avk/ar/na av rammebet/nae/ser 00 avarensn/nqer

ø Hvilke organisasjonsenheter og personer vil bli omfattet av omstillingen

ø Økonomiske rammebetingelser
ø Faglige rammebetingelser

ø Øvrige rammebetingelser

A vk/ar/nc? av /0v 00 avtale verk
Arbeidsgruppen/ prosjektgruppen må gjøre seg kjent med relevante lover og regler som
gir føringer for omstillingsprosessen, jf. <<Referanser>>.

Informasions- 00 kommun/'kasionsp/an
Det skal utarbeides informasjons- og kommunikasjonsplan  i  samarbeid med de
tillitsvalgte og verneombud. Planen skal si noe om hvem som skal informeres, hvordan
informasjonen skal gis, når slik informasjon skal gis og hvem som skal være ansvarlig
for at dette blir gjennomført. Planene bør være så konkret og informativ som mulig.

R05  — 3/7a/K56
Det skal gjennomføres jevnlig risikoanalyse for å avdekke risiko knyttet til
omorganiseringen. ROS-analyse gjennomføres i henhold til Asker kommunes rutiner for
risikostyring.
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Informasions- og drøftingsmøte
Arbeidsgiver skal informere, drøfte og ta de tillitsvalgte og verneombud med på råd i
hele prosessen. Drøftingsmøtene skal referatføres.

Organisasjonskart og bemanningsg/an

Arbeidsgruppen må gjøre seg kjent med gjeldende organisasjons- og
bemanningsplaner. Arbeidsgruppen utarbeider så forslag til ny organisasjons- og
bemanningsplan.

Organisasjonskart skal gi oversikt over hvordan arbeids- og ansvarsoppgavene i
organisasjonen er fordelt og over hvordan de ulike enhetene skal kommunisere med
hverandre.

Bemanningsplan skal være en analyse/kartlegging av bemanningen før
omorganiseringen/ nedbemanningen gjennomføres. Det bør settes opp en systematisk
oversikt over hva virksomheten(e) har av tjeneste/oppgaver i dag, kompetanse og
stillinger. Deretter settes det opp en tilsvarende oversikt i tråd med målene for
omstillingen.

Arbeidsgruppen må redegjøre og gi begrunnelse for eventuell reduksjon og/eller bortfall
av tjenester/oppgaver og stillinger i forhold til tidligere organisasjon.

Kan‘/eaqina Då individnivå
Arbeidsgiver må utarbeide en individuell kartlegging av de berørte arbeidstakere når det
gjelder kompetanse, erfaring, ansiennitet, særskilte sosiale hensyn og eventuelle
alternative ønsker. Med alternative ønsker menes her at arbeidsgiver drøfter frivillige
alternativer til oppsigelse med arbeidstakere. Kartleggingen vil gi bedre oversikt over de
enkeltes rettsstilling før selve prosessen igangsettes. Dersom en arbeidstaker pekes ut
som overtallig, vil arbeidsgiver ha plikter i henhold til arbeidsmiljøloven, se punkt om
«Overføring av ansatte/nedbemanning og oppsigelse».

Vedlegg: - Kartleggingsskjema

Drøftingsmøte for bemanning
Drøftinger med de tillitsvalgte gjennomføres for å definere nærmere omfanget av og
hvem som blir berørt av omstillingen, jf. HA del B § 1.4.1. Drøftingsmøte bør også
gjennomføres når omorganiseringen ligger innenfor styringsretten. Drøftingsmøte
referatføres og eventuelle avvikende syn fra de tillitsvalgtes side må kommer med.

Utvelgelseskriterier ved nedbemanning reguleres nærmere i HTA kap 1 § 3 pkt 3.3 og
Asker kommunes «Prosess for utvelgelse av overtallige».

Vurderingene må ikke være vilkårlige, bygge på utenforliggende hensyn eller innebære
usaklig forskjellsbehandling.

Ved masseoppsigelse vises det til ami § 15-2 (2).

Ansatte må informeres om hvilke kriterier som skal legges til grunn.
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Vedlegg: Prosess for utvelgelse av overtallig

Ove/føring av ansatte/nedbemanning og ooosioe/se
Overføring av arbeidstakere ti/ andre oppga ver - innenfor styringsretten
Gjennom hele prosessen kan arbeidsgiver omdisponere arbeidstakere til oppgaver som
kan videreføres så lenge disse oppgavene ligger innenfor styringsretten. Hvor langt
arbeidsgivers styringsrett går, må ses i sammenheng med den individuelle

arbeidsavtale, jf. aml. § 14-5. Arbeidsgiver kan ikke på styringsrettslig grunnlag ensidig
endre grunnpreget i en stilling. Endringer som går ut over grunnpreget kan derfor ikke
iverksettes uten at det foreligger enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom
arbeidsgiver likevel ensidig pålegger arbeidstakeren endringer som går utover rammene
for styringsretten, vil det foreligge en endringsoppsigelse som må fylle vilkårene for
oppsigelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

identifisering av eventuelt overta/i/'ge
Arbeidsgiver foretar konkret utvelgelse av overtallige. Utvelgelsen skal skje basert på
utvelgelseskriteriene som er drøftet med de tillitsvalgte. De tillitsvalgte bør ikke delta
ved selve utvelgelsen, men et forslag til hvem arbeidsgiver mener er overtallig, skal
være gjenstand for drøfting med de tillitsvalgte jf. aml § 15-1 andre punktum.
Drøftingsmøtet skal referatføres.

Benand/ing iAMU/MBM
AMU skal behandle omorganiserings- og nedbemanningsplaner som kan få vesentlig
betydning for arbeidsmiljøet, jf. aml § 7-2 (2) bokstav d. AMU skal vurdere hvilke
virkninger/konselo/enser de framlagte planene kan få for arbeidsmiljøet. Grunnlaget for
saksfremlegget er fremdriftsplan og risikoanalyse.

Sentralt MBM (der omstilling berører flere virksomheter), og lokale MBM (innenfor den
enkelte virksomhet) skal drøfte fremdriftsplan.

Vedtak/Beslutning om omorganisering
Vedtak/Beslutning skal fattes av kompetent organ, referatføres og arkiveres.

Omsti//ingssamta/e med berørte ansatte
Det skal gjennomføres individuelle omstillingssamtaler med berørte ansatte. Den

enkelte ansatte skal gis anledning til å komme frem med sitt syn på omstilling og de

endringer den medfører. Videre er det sentralt å drøfte den ansattes ønsker og
muligheter i den nye organisasjonen. Den ansatt skal innkalles i god tid før møtet, og
av innkallingen skal det fremgå hva saken gjelder og at den ansatt kan ta med seg en
tillitsvalgt. Møtet skal referatføres.

De som nå er definert som overtallige meldes til omstillingsutvalget.

Vedlegg: Kartleggingsskjema
Vedlegg: Veileder til omstillingssamtalen (under utarbeide/se)
Vedlegg: Melding til omstillingsutvalgt - omstilling grunnet overtallighet
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Overta///g — Annet passende arbeid
Med overtallig menes en arbeidstaker som har en stilling som vil falle bort enten på
grunn av omorganisering eller fordi virksomheten må nedbemanne. Arbeidstakere som
er overtallige, er ikke sagt opp, men vil være i en kategori hvor oppsigelse vil være en

mulighet. Arbeidsgiver har i disse situasjonene plikt til først å forsøke å finne annet
passende ledig arbeid i kommunen (stilling på tilsvarende nivå som opprinnelig arbeid
og iht arbeidsavtalen), jf aml  §  15-7 annet ledd. Dersom det ikke er stillinger på
tilsvarende nivå, kan også andre stillinger vurderes.  I  slike tilfeller må det foreligge
enighet, evt. at vilkårene for endringsoppsigelse er tilstede.

Virksomhetsleder har arbeidsgiveransvaret for omstillingskandidater inntil omplassering
er gjennomført. Omstillingsutvalg koordinerer overføring til eventuelt nytt arbeid. HR-
avdelingen bistår med råd og veiledning.

Vurdering av hvorvidt omstillingskandidater fyller faglige krav og krav til personlig
egnethet, gjøres i samarbeid mellom avgivende og mottagende virksomhetsleder.
Eventuelle tilpasninger og tilretteleggingsbehov skal være avklart før overføring til ny
stilling. Tilrettelegging imøtekommes så langt det er mulig, jf. aml § 4-6.

For å sikre en forsvarlig saksbehandling knyttet til selve overføringen skal følgende
ivaretas:

ø Den overtalliges kompetanse, arbeidserfaring mv. vurderes i forhold til aktuelle

Iedige stillinger  i  kommunen.
ø Den ansatte kalles inn skriftlig til samtale med ny og tidligere virksomhetsleder.
ø Tidspunkt for overgang til ny stilling avtales mellom virksomhetslederne.
ø Ved overgang til Iavere lønnet stilling på grunn av omstilling, beholder den ansatte

sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning.
ø Ny enhet utsteder overføringsbrev og ny arbeidsavtale, med svarfrist på fem

virkedager.
ø Den ansatte bør følges opp jevnlig etter overføring for å sikre en god overgang til

nytt arbeid.

Omstillingskandidaten har rett til å la seg bistå av tillitsvalgte på alle trinn i prosessen.

Det gis kun ett tilbud om annen passende stilling. Dersom den ansatte takker nei, og
ikke sier opp sin stilling selv, kan arbeidsgiver gå til oppsigelse.

Arbeidstakere som kan bli pålagt andre oppgaver i kraft av styringsretten, er ikke å
regne som overtallig i denne sammenheng.

Nedbemann/ng og oppsigelse
Ved nedbemanning som medfører oppsigelse, er det rådmannen som treffer vedtak om
hvem som skal sies opp etter aml. § 15-7.

Før oppsigelse, plikter arbeidsgiver å foreta en individuell interesseavveining av

arbeidstaker som ikke har fått eller har takket nei til en annen stilling. Arbeidsgiver skal
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her veie eventuelle særskilte forhold ved arbeidstaker opp mot virksomhetens behov for
å redusere antall arbeidstakere. Selve vurderingen må ta hensyn til særskilte
menneskelige og sosiale forhold for den ansatte. Dette må være forhold som er
fremmet av arbeidstakeren, enten gjennom kartleggingssamtaler og/eller i forbindelse
med oppsigelsesprosessen.

Etter aml § 17-3 kan arbeidstaker krever forhandlinger med arbeidsgiver.  I  praksis vil
dette bli ivaretatt gjennom drøftingsmøte etter vanlig prosedyre for oppsigelse etter aml
§ 15-1.

Reglene for oppsigelse gjelder også dersom arbeidsgiver foretar vesentlige endringer i

det inngåtte arbeidsforholdet (endringsoppsigelse). Tilsvarende vil også gjelde dersom
arbeidsgiver velger å redusere en arbeidstakers stillingsprosent (partiell oppsigelse).

For nærmere redegjørelse av oppsigelsesreglene, vises det til arbeidsreglementet pkt.
11.  I  begrunnelsen for oppsigelse må det blant annet fremgå;
o  hvordan arbeidsgiveren har kommet frem til at arbeidstakeren er den som er valgt

ut,

o  om det er gitt tilbud om annet passende arbeid

For oppsigelse som foretas overfor minst 10 arbeidstakere (masseoppsigelser) gjelder
særlige informasjons- og drøftingsregler etter aml § 15-2.

F0/tr/nnsrett

Arbeidstaker som er oppsagt vil i inntil ett år etter utløpet av oppsigelsestiden ha
fortrinnsrett til nytilsetting ved ledig stilling i kommunen, forutsatt av at dette er en
stilling som den ansatte er kvalifisert for, jf. aml. § 14-2 (1). Det skal fremgå av
oppsigelsen at arbeidstakeren har fortrinnsrett.

I verksette/se - fokus nå arbe/dsm//iø  00  ku/tur
Ved oppstart i ny organisasjon er det viktig at ledere og medarbeidere har et fortsatt

fokus på å bevare og utvikle et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur.
Oppmerksomheten må rettes både mot oppgaveløsningen og måter som fremmer god
kommunikasjon og samhandling.

Eva/uer/ g
Det skal gjennomføres evaluering av effekt- og resultatmål og prosess.
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