
KOMMUNEREFORM - ARBEIDSGIVERPOLITIKK 

 
Bakgrunn 
 
Styringsgruppen for kommunereform; Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Gjøvik, 

utarbeidet forslag til arbeidsgrupper i møte 20.11.15.  

 

Arbeidsgruppe 6 skal behandle arbeidsgiverpolitikk, og har fått følgende mandat:  

 

1. Arbeidsgruppen skal komme med forslag overordnede ambisjoner for den nye 

kommunen som arbeidsgiver. 

 

2. Arbeidsgruppen skal drøfte og innstille når det gjelder nåværende ansattes rett 

(på generelt grunnlag) til stilling i den nye kommunen. 

 

1. Overordnede ambisjoner for den nye kommunen som arbeidsgiver 

Den nye kommunen vil ha over 5000 ansatte, og blir regionens største arbeidsgiver. Den 

nye kommunens arbeidsgiverpolitikk skal bidra til at kommunene framstår med 

forutsigbare og forpliktende retningslinjer for de ansatte. Den skal danne grunnlag for en 

sunn og god organisasjonskultur som er nedfelt i et felles verdifundament for folkevalgte, 

ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Det er viktig at det er et godt samspill mellom 

administrasjonen og tillitsvalgte.   Prosessen skal benyttes som en mulighet til å utvikle og 

forankre en felles arbeidsgiverpolitikk og organisasjonskultur.       

Felles overordnede ambisjoner   

De fire kommunenes arbeidsgiverpolitiske strategier og dokumenter vektlegger de samme 

utfordringene og mulighetene for kommunene, og de fleste målområdene er felles. 

Utfordringen er å prioritere de viktigste ambisjonene for arbeidsgiverpolitikken.  

De fire kommunene samles om følgende ambisjoner: 

Arbeidsgiverpolitikken i en ny storkommune skal 

 Føre til at kommunen har attraktive, helsefremmende arbeidsplasser som gir 

tjenester av høy kvalitet med innbyggeren i fokus.    

 Bidra til nyskapende, sterke og utviklende fagmiljøer.    

 Føre til at innbyggere og brukere er fornøyde med kommunens tjenester. 

Tjenesteproduksjonen skal ha brukernes behov i sentrum.   

 Kjennetegnes ved klar og tydelig ledelse, både politisk og administrativt.  

 Evne å rekruttere, utvikle og beholde kompetente arbeidstakere.   

 Bygge på samarbeid, involvering og medbestemmelse mellom ledelse og 

medarbeidere på alle nivåer.   

 Gjenspeile et moderne samfunn hvor det arbeides for å fremme fleksibilitet, 

inkludering, mangfold og likeverd.   

 Bygge på prinsipper om åpenhet rundt lønns og arbeidsvilkår.  



 Bidra til at det arbeides profesjonelt på alle arenaer for å nå kommunens mål.  

 

2. Nåværende ansattes rett til stilling i den nye kommunen. 

Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere kommuner rettslig sett opphører 

samtidig som det etableres en ny kommune, Inndelingslova § 3, første ledd. Det etableres 

et nytt rettssubjekt. Reglene for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kap. 16 

kommer til anvendelse for de ansatte i alle kommuner som slår seg sammen.  

 

Arbeidstakers rettigheter ved kommunesammenslåing/virksomhetsoverdragelse: 

 Det sentrale utgangpunkt 

- Individuelle rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtalen/arbeidsforholdet 

overføres ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 (1) første punktum. 

 

 Individuelle rettigheter og hva ny arbeidsgiver kan endre i kraft av styringsretten 

eks. beredskaps-/vaktordninger, må det gjøres nærmere tolkninger av om man har 

en rettslig forpliktelse til. 

 

Reservasjonsrett: 

 Sentrale utgangspunkt et at arbeidsforholdet, som nevnt ovenfor, overføres til ny 

arbeidsgiver ved kommunesammenslåing. Unntak dersom arbeidstaker gjør 

gjeldende reservasjonsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3.  

 

 Utøvelse av reservasjonsretten ved kommunesammenslåinger innebærer at 

arbeidsforholdet opphører på sammenslåingstidspunktet uten å gå veien om 

oppsigelse.  

 

Vern mot oppsigelse, arbeidsmiljøloven § 16-4: 

Det skal ikke sies opp ansatte med bakgrunn i etablering av ny kommune.  

 Virksomhetsoverdragelsen i seg selv gir ikke grunnlag for oppsigelse jf. 

arbeidsmiljøloven § 16-4 (1)  

- Oppsigelsesforbud 

 

Overtallighet: 

En kommunesammenslåing vil medføre overtallighet. En etterfølgende organisasjons- og 

bemanningstilpasning etter sammenslåing vil kunne medføre overtallighet. 



- Øverste ledelse, nøkkelstillinger (eks. doble funksjoner).  

- Evt. rasjonaliseringsvedtak/sammenslåinger ut over dette (eks. utnyttelse av 

stordriftsfordeler). 

 

 Oppsigelse som følge av overtallighet i ny kommune:  

 

- Overtallighet på grunn av ny kommune er saklig grunnlag, men ikke 

virksomhetsoverdragelsen i seg selv.  

Ny kommune vil kunne gjennomføre nedbemanningsprosesser i henhold til de 

bestemmelser som gjelder for slike prosesser i lov- og avtaleverk. 

I organisasjons- og bemanningstilpasninger i etterkant av overdragelsen vil ansatte være 

sikret et ansettelsesforhold i ny kommune fra sammenslåingstidspunktet og ett år fram i 

tid.  

 

Gjøvik, 30.11. 2015 

For arbeidsgruppe arbeidsgiverpolitikk: 

Elin Gundersen Limoseth 

HR-sjef 

 

 


