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Finn-Obert Bentsen
Ordfører

PS 1/14 Nedbemanningsprosess helse- og omsorg etter kommunestyrevedtak 
11. desember 2013

Rådmannens innstilling
Ledergruppens forslag til bemanningsreduksjoner i helse – og omsorg tas til etterretning.

De foreslåtte bemanningsreduksjonene ses i sammenheng med den pågående OU prosessen, og 
gjennomføres gjennom naturlig avgang og interne omplasseringer over en periode på inntil to år. 
Bemanningsreduksjonen søkes gjennomført slik at den rammer brukergruppene i minst mulig 
grad.

Det forutsettes at nedbemanningsprosessen skjer innenfor rammen av gjeldende lov- og 
avtaleverk, og at den skjer i god dialog med de ansattes organisasjoner.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 20.05.2014 

Behandling:
Ordføreren foreslo at innstillingens første setning endres til:
De foreslåtte bemanningsreduksjoner i helse- og omsorg gjennomføres ihht de skisserte planer 
og vedtatt økonomiplan.

Rådmannens innstilling med ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig innstilling:
De foreslåtte bemanningsreduksjoner i helse- og omsorg gjennomføres ihht de skisserte planer 
og vedtatt økonomiplan.

De foreslåtte bemanningsreduksjonene ses i sammenheng med den pågående OU prosessen, og 
gjennomføres gjennom naturlig avgang og interne omplasseringer over en periode på inntil to år. 
Bemanningsreduksjonen søkes gjennomført slik at den rammer brukergruppene i minst mulig 
grad.

Det forutsettes at nedbemanningsprosessen skjer innenfor rammen av gjeldende lov- og 
avtaleverk, og at den skjer i god dialog med de ansattes organisasjoner.
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