
 

NOTAT  

FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPE PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER FREDAG DEN 09.02.2007 KL 
1200-1445 PÅ HERREDSHUSET, SALANGEN KOMMUNE 

 
Til stede:  

• Ranveig M. Karlsen, Fagforbundet, Salangen 
• Torbjørn Johnsen, KFO, Gratangen 
• Ellinor B. Larsen, Salangen kommune 
• Ingrid Hammer, Lavangen kommune 
• Ole Kristian Severinsen, prosjektleder. 

 

HOVEDKONKLUSJONER FRA MØTET: 

 
Nr Tema  

1 Bakgrunn 
Arbeidsgruppa tok utgangspunkt i dokumentet ”personalpol retningslinjer 
070208k” og gikk gjennom retningslinjene punktvis. Endringene framgår av 
vedlagte dokument.  

 

2 Videre arbeid 
Prosjektleder bearbeider de personalpolitiske retningslinjene videre med de 
k0ommentarer og endringer som er framkommet i møtet. Prosjektleder sender 
retningslinjene på høring til fagorganisasjonene og til uttalelse hos KS. 

 

2 Neste møte 
Det ble ikke avtalt noe nytt møte. 

 

 
 
Alta, 13.02.07 
 
 
Ole Kristian 

K3 samarbeidsprosjekt 
Gratangen, Lavangen og 
Salangen kommuner 
 



INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
MELLOM GRATANGEN, 

LAVANGEN OG SALANGEN 
KOMMUNER 

Personalpolitiske  
prinsipper og prosedyrer 

personalpol retningslinjer 070208k 

Forslag 

Basis ”personalpol retningslinjer 070125k” 
– rensket og korrigert for for de 
kommentarene som lå inne. 



Side 2 

 
 
 

1 Bakgrunn 
Kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen samarbeider om å utvikle, etablere og drive 
felles tjenester innenfor flere forvaltningsområder. Iverksetting av samarbeidstiltak kan 
innebære at det blir endringer i enkelte ansatte sine arbeids- og tilsettingsforhold.  

Hensikten med dette dokumentet er å skape en felles personalpolitisk plattform for behandling 
av personalsaker som følge av endringer i organisasjonsform. Dokumentet er utarbeidet av en 
gruppe med følgende representasjon: 

• Ellinor B. Larsen, personalsjef, Salangen kommune 
• Ingrid Hammer, personalansvarlig, Lavangen kommune 
• Ragnfrid M. Karlsen, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, Salangen 
• Torbjørn Johnsen, hovedtillitsvalgt, KFO, Gratangen 
• Ole Kristian Severinsen, prosjektleder. 

Sistnevnte var også sekretær for gruppa, som ble oppnevnt i et felles møte mellom prosjektet, 
hovedtillitsvalgte og personalansvarlige den 10.01.2007. Gruppa fikk frist til medio februar. 

Gruppas arbeid med de personalpolitiske retningslinjene er basert på kommuneloven (kl), 
arbeidsmiljøloven (aml) og hovedavtalen/hovedtariffavtalen (HA/HTA). 

2 Samarbeidsform  
Samarbeidet etableres og drives etter vertskommuneprinsippet – administrativ modell – kfr. 
kl. §28. Det inngås én samarbeidsavtale for hver fellesfunksjon.  

Dette gir et samarbeid med konkret rammeverk forankret i lover og forskrifter. Samtidig vil 
utviklingen av samarbeidet bli mer forutsigbart. 

Kommuner som kommer inn i samarbeidet på et senere tidspunkt, må følge de retningslinjer 
som gjelder for samarbeidet. Særskilte utfordringer løses på individuell basis. 

3 Definisjoner 
Fellesfunksjon Betegnelsen på den enheten/avdelingen som yter den felles 

tjenesten det samarbeides om 
Deltagerkommuner Fellesbetegnelsen på alle kommunene som deltar i samarbeidet 
Vertskommune Betegnelsen på den kommunen blant deltagerkommunene som 

fellesfunksjonen er lkalisert til og som yter den felles  tjenesten 
Samarbeidskommuner Fellesbetegnelsen på de deltagerkommunene som ikke er 

vertskommune i et samarbeid 
 

4 Oppsigelsesvern 
Personell som berøres av disse samarbeidstiltakene har samme oppsigelsesvern som øvrige 
ansatte i kommunene. Unntatt herfra er personell som har avvist tilbud om ansettelse i felles 
funksjonene.  … 
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5 Overføring av personell 

5.1 Forutsetninger 
 
Det er forutsatt at kommunene overfører til den felles tjenesten personell tilsvarende det antall 
årsverk som har vært avsatt til de samme funksjonene i deltagerkommunene. For noen av 
funksjonene kan deltagerkommunene beholde personell i komplementære funksjoner. Dette 
innebærer at det ikke vil bli overtallige i forbindelse med selve omleggingen. På sikt vil 
imidlertid fellesfunksjonene være gjenstand for samme vurderinger og beslutninger som 
vertskommunens organisasjon for øvrig. Overtallighet kan derfor oppstå på et senere 
tidspunkt. 

 

5.2 Prosedyre for overføring av personell til fellesfunksjonene 

1. Overføring av personell til fellesfunksjonen skjer etter intern prosess i den enkelte 
kommune. 

2. Alt personell som overføres til fellesfunksjonene har i utgangspunktet rett til tilsvarende 
oppgaver som de kommer fra.  

3. Det skal fortrinnsvis ansettes i hele stillinger. Kommunene går inn med de omforente 
årsverkene man har på de aktuelle områdene. 

4. For berørte ansatte som ikke ønsker å arbeide i fellesfunksjonene kan særskilte årsaker 
kunne utløse rettigheter til annet passende arbeid (aml § 10-2 nr 4). Det tilligger den 
enkelte kommune å håndtere slike forhold. 

 

5.3 Utlysing 

1. Stillinger som ikke blir besatt gjennom overføring av personell, lyses ut internt i 
fellesfunksjonen med sikte på å fylle opp deltidsstillinger 

2. Deretter lyses det ut internt i deltagerkommunene  

3. Dersom fortsatt ledighet ekstern utlysning.  

 

5.4 Senere ledighet og tilsetting 

• Ved senere ledig stilling i fellesfunksjonene, skjer tilsetting fullt ut etter vertskommunens ordinære 
tilsettingsreglement, jf. HTA § 2.2. Unntatt herfra er lederstillingene for de fellesfunksjonene som 
det avtales særskilte tilsettingsprosedyrer for. 

• Som et ledd i samarbeidet lyses alle stillinger i deltagerkommunene ut internt i disse kommunene 
før ekstern utlysing.  

5.5 Ansiennitet 
Arbeidstakere som overføres til fellesfunksjon får sin interne tjenesteansiennitet overført fra 
samarbeidskommunen til vertskommunen. 
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6 Fleksibilitet i forhold til tjenestested 
I en overgangsperiode kan det bli aktuelt å ansette arbeidstakere i vertskommunen, men med 
tjenestested i en av de øvrige samarbeidskommunene. Dette som en løsning for å ivareta 
personlige og faglig begrunnede behov. I disse tilfeller skal vertskommunen ansette og ha 
arbeidsgiveransvaret for aktuell arbeidstaker, mens det i arbeidsavtalen reguleres hvor 
vedkommende har arbeidssted. Utleie av arbeidstakere mellom kommunen skal som 
hovedregel ikke forekomme. Dersom dette likevel skulle være aktuelt, følges bestemmelsen i 
Aml § 14-13.  

7 Økonomiske forhold 

7.1 Reisetilskudd 

Arbeidstakere som skifter arbeidssted som følge av samarbeidsordninger i K3 og påføres økt 
ulempe som følge av lengre arbeidsvei kan få reisetilskudd.. Tilkuddet differensieres slik: 

• under 40 km reiseveg pr dag kr 15.000 

• over 40 km reiseveg pr dag kr 25.000 

Reiseveg regnes som differansen mellom ny arbeidsvei og tidligere arbeidsvei. 

Dette skal reguleres i arbeidsavtalen. Pålagt oppmøte innenfor samarbeidsområdet utover det 
som er regulert i abeidsavta1en anses ikke som tjenestereise i regulativets forstand og utløser 
ikke diett , bare skyssgodtgjørelse.  

7.2 Flyttegodtgjøring 

Alle tilsatte som blir berørt av samarbeidsprosjektet ved at de får endret arbeidssted innen det 
første året etter oppstart og samtidig velger å flytte til det nye tjenestestedet får de faktiske 
flytteutgifter dekt etter statens satser. I tillegg kommer et omstillingstilskudd på ca kr 25.000. 

 

7.3 Merreisetid som arbeidstid. 

Merreisetid som overstiger 1,5 time per dag (tur/retur) registreres som arbeidstid i inntil 2 år. 

7.4 Lønnsfastsettelse 

Alle som overføres til fellesfunksjonen skal beholde minimum sin nåværende lønnsplassering 
som en personlig ordning. Ved senere fastsetting av lønnsbetingelser gjelder HTA og 
vertskommunens bestemmelser. 

 

7.5 Andre virkemidler 

Den enkelte vertskommune kan etter behov benytte andre virkemidler. Dette er tilpasset 
pensjonsordning, sluttvederlag eller studiepermisjon.  

8 Øvrige retningslinjer for samarbeidet 
Retningslinjene kan endres etter initiativ fra administrasjonen i takt med vesentlig endringer i 
lov og avtaleverk eller erfaringer fra bruk av dokumentet. Vesentlige endringer skal drøftes 
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med tillitsvalgte. 

Andre dokumenter som regulerer samarbeidet, er primært vedtak i kommunestyrene forut for 
etablering og samarbeidsavtale mellom deltagerkommunene. 

 

 
For K4 Samarbeidet  

 

OKS sende til KS til uttalelse. 
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