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bibliotekene i fusjonsprosesser
Arbeidstakernes rettigheter

Monica Deildok

forhandlingsleder

Bibliotekarforbundet
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Bibliotekarforbundet

Profesjonsforbundet for bibliotekarer

Om lag 1800 medlemmer

Fagutdannede bibliotekarer

Alle virksomheter, majoriteten i offentlig sektor

YS organisasjon
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Omstilling i statlig sektor

Pågående prosess

Tidvis stort omstillingspress

NAV

Skatt

Skatt/Toll

Politireformen

Kriminalomsorgen



4

Omstilling i UH-sektoren

Pågående strukturreform: St.meld.18 2014-2015: Konsentrasjon for kvalitet

Mange fusjonsprosesser:

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og 
Høgskolen i Narvik skal fusjoneres til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet fra 1. januar 2016 (vedtatt i Statsråd 19. juni)

Høgskolene i Buskerud/Vestfold og høgskolen i Telemark skal fusjonere til 
Høgskolen i SørøstNorge fra 1. januar 2016 (vedtatt i Statsråd 19. juni)

Omstillingsavtale inngått i løpet av den siste tiden:

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og Universitetet i Stavanger (UiS)

Helsedirektoratet – Felles bibliotektjeneste i statlig helseforvaltning. Dette 
omhandler bibliotektjenesten ved Helsedirektoratet, Strålevernet, 
Legemiddelverket og SIRUS fra 1. januar 2016 

NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i 
Ålesund



5

Rettigheter ved omorganisering

I Kollektive rettigheter , medbestemmelsregelverket

II Individuelle rettigheter, stillingsvernet
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Medbestemmelse i prosessen

Omstillingsavtalen
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2014/personalpolitikk

-ved-omstillingsprosesse/6/id713645/

Inngått mellom de sentrale parter, gjelder i omstillingsprosessen

1.2 Formål: sikre ansatte medbestemmelsesrett og rettigheter iht lov og kollektive 
og individuelle avtaler

Informere 

Gi trygghet 

Skape forutsigbarhet

1.3 Omstillingsavtalens forankring

2.1 Informasjon

2.2 Drøfting og forhandling

Henvisning til HA §2 nr 5 (prosjekter, styringsgrupper etc); nb § 13

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2014/personalpolitikk-ved-omstillingsprosesse/6/id713645/
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Omstillingsavtalen

2.3 og 2.4 Nedbemanning – IKKE AKTUELL 

Vedlegg A:

Kompetansekartlegging for dem som blir direkte berørt 

Bemanningsplan for ny virksomhet

Kartleggingssamtaler

«Så langt råd er bør det tas hensyn til den enkeltes ønsker ved endring/overgang til 

fremtidige arbeidsoppgaver eller fremtidig arbeidssted. Samtidig må den 

enkelte ansatte innenfor sin arbeidsavtale, finne seg i endring av oppgaver, 

opplæring og/eller omplassering til annet arbeid og/eller arbeidssted.»

Karriereplanlegging

«Ved omstillinger vil ansatte kunne oppleve at de har kompetanse som ikke 

lenger er relevant, at de har kompetanse som må suppleres, eller får et behov 

for helt ny kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene de tilbys. I slike tilfeller 

skal arbeidsgiver legge til rette for at den enkelte kan opparbeide seg 

kompetanse i forhold til oppgavene som skal utføres. Arbeidsgiver skal legge til 

rette for kompetanseutvikling og faglig oppdatering.»
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Omstillingsavtalen

Vedlegg B: Nyopprettede ledige stillinger

Offentlig kunngjøring av nye stillinger. NB! Dette gjelder for stillinger som ingen har 

krav på. Først må det foretas en vurdering av om noen har fortrinnsrett etter 

Tml § 13 nr 5

Vedlegg C: Innplassering i ny organisasjon

Organisasjonsendring iht HA § 13 nr 2) a – forhandlinger med de tillitsvalgte. (Kan 

foregå i partssammensatte grupper)

Arbeidsgiver har ansvaret for å innplassere arbeidstakerne i den nye 

organisasjonen og foretar den konkrete innplassering. 

Før endelig beslutning treffes, skal den ansatte ha anledning til å komme med sine 

ønsker skriftlig. (1)  Den ansatte gis anledning til å vurdere arbeidsgivers 

forslag (2) til innplassering. Denne vurderingen vektlegges (3) før endelig 

beslutning tas. 

Etter at innplassering er bestemt, skal arbeidsgiver informere om beslutningen 

gjennom et møte med hver enkelt, samt ved skriftlig underrettelse. Den tilsatte 

kan i hele prosessen la seg bistå av en tillitsvalgt. 
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Stillingsvernet

noen sentrale begreper

Rett til å følge stillingen/Rettskrav

Endringsoppsigelse

Ventelønn
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Stillingsvernet

Rett til å følge stillingen/Rettskrav

«Ved omorganisering av statlig virksomhet har en arbeidstaker i utgangspunktet rett til

”å følge arbeidsoppgavene” i ny organisasjonsstruktur. I tillegg til at en slik rett må anses

å bygge på den inngåtte arbeidsavtale, følger denne retten også av lang forvaltningspraksis

i staten. KMD har funnet det hensiktsmessig å bruke begrepet ”rett” til å følge arbeidsoppgavene

og har gått bort fra begrepet ”rettskrav” med sikte på å gjøre klarere at det dreier seg om

en rett til å beholde arbeidsoppgavene. Det er ikke gjort rettslige endringer i innholdet,

selv om begrepet er forenklet i dette heftet.

Det er viktig å holde fast ved at arbeidsavtalen i utgangspunktet består selv om en virksomhet

omorganiseres. Hvis en arbeidstaker ser sine arbeidsoppgaver og sin stilling

videreført, har han/hun krav på fortsatt å inneha stillingen. Det alminnelige utgangspunkt

etter tjenestemannsloven er derfor at tjenestemannen har rett til å fortsette i sin

stilling, eventuelt med de endringer arbeidsgiver kan pålegge innenfor styringsrettens

rammer og tjml. § 12, jf. pkt. 5.3.

Det er vanlig å uttrykke dette slik at dersom arbeidsoppgavene anses som i "vesentlig

grad videreført" etter omorganiseringen, vil tidligere stillingsinnehaver som utgangspunkt

ha krav på å beholde sin stilling i ny organisasjonsstruktur.

Ved vurderingen av om en tjenestemann har krav på en bestemt stilling, må det foretas

en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.» (Personalpolitikk v. omst.: 5.4.1. Rett til å følge 
arbeidsoppgavene)
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Stillingsvernet

Endringsoppsigelse

Stillingen endres i et slikt omfang at det i realiteten er snakk om en 

oppsigelse

Det må foreligge saklig grunn iht oppsigelsesreglene, (Tml § 9,10 og 12)



12

Stillingsvernet

Ventelønn
For tjenestemenn som har blitt overtallige og oppsagt. 66% av lønn ved 

fratredelsestidspunktet. Visse vilkår må være oppfylt, bla annet 2 års tjeneste 

(fast) 4 års midlertidig

Under avvikling? Det ligger et forslag til behandling i Stortinget om at ordningen 

skal falle bort.
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Stillingsvernet

HUSK!
Konkret vurdering!
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Medbestemmelse i prosessen

«Oppskriften»
Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

https://www.regjeringen.no/contentassets/7156039a3bca445680f02fd7fd1c40bb/personalpolitikk_i

_omstillingsprosesser_2015.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/7156039a3bca445680f02fd7fd1c40bb/personalpolitikk_i_omstillingsprosesser_2015.pdf

