
Kommunesammenslåinger
Aktuelle problemstillinger 

- tillitsvalgtes rolle og de ansattes rettigheter og plikter

- av advokatfullmektig Beate Sire Dagslet



Flere blir til en….

► Organisasjonsendring av vesentlig betydning

► Virksomhetsoverdragelse
• Hva betyr det? 

► Rollen til tillitsvalgte
• Påvirkning – i hva, hvordan og når
• Hva skjer med bedriftsgruppene – hvordan organisere oss
• Informasjon, drøfting og forhandlinger

► Den enkelte ansatte 
• Innplassering i ny virksomhet
− Ekstern/ intern utlysning – må vi søke på stillinger eller fristilling
− Fortrinnsrett

► Endring av stilling / arbeidsoppgaver
• Endring av arbeidsted// arbeidstid
• Lønn// tillegg// funksjonstillegg// goder// stillingskoder// pensjonsalder//



► Arbeidsmiljøloven § 16-1:

► Overdragelse av en virksomhet eller del 
av virksomhet til en annen arbeidsgiver

► Med overdragelse menes overføring av 
en selvstendig enhet som beholder sin 
identitet etter overføringen 

► Arbeidsmiljøloven kapittel 16 vil gjelde

► Hovedavtalen del A § 1-4-1 

Virksomhetsoverdragelse



► Arbeidsmiljøloven § 16-2

► Individuelle rettigheter og plikter overføres
• som følger av arbeidsavtalen
• som følger av arbeidsforholdet

► Tariffavtaler ( sentrale og lokale) overføres
• Arbeidsgiver kan reservere seg
• Får betydning for lokale særavtaler

► Kollektive pensjonsavtaler overføres
• Arbeidsgivers reservasjonsrett

► Overføres ikke
• Administrative bestemmelser i personalhåndbøker o.l.

Arbeidsmiljøloven kapittel 16



Arbeidsmiljøloven §16-2

► (1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller 
arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den 
nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den 
tidligere arbeidsgiver.

► (2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette 
gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig 
erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte 
arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av 
tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne 
tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye 
arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.

► (3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold 
til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. 
Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de 
overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan 
videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne 
sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.



Arbeidsmiljøloven kapittel 16 - fortsettelse

► Vern mot oppsigelse – aml § 16-4
• Ny arbeidsgiver kan ha overtallighet

► Reservasjonsrett – aml § 16-3
• Arbeidstaker kan motsette seg overføringen
• Anbefales ikke

► Valgrett – ulovfestet 
• Arbeidstakers rett til å bli igjen hos nåværende arbeidsgiver
• Meget snever unntaksbestemmelse



Arbeidsmiljøloven §16-3 og § 16-4

► § 16-3.Reservasjonsrett mv.
• (1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver.
• (2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må skriftlig underrette 

tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager 
etter at informasjon etter § 16-6 er gitt.

• (3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to år før 
overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf, har fortrinnsrett til ny 
ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling 
arbeidstaker ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om 
ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. Fortrinnsrett etter §§ 10-2 fjerde 
ledd, 14-2 og 14-3 går foran fortrinnsrett etter paragrafen her.

► § 16-4.Vern mot oppsigelse
• (1) Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse eller avskjed fra 

tidligere eller ny arbeidsgiver.
• (2) Dersom arbeidsavtale eller arbeidsforhold opphører fordi skifte av arbeidsgiver medfører vesentlige endringer i 

arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker, anses opphøret som en følge av arbeidsgivers forhold.(3) Ved tvister 
etter denne paragraf gjelder bestemmelsene i §§ 15-11 og 15-12 tilsvarende, med unntak av § 15-12 første ledd 
siste punktum. Bestemmelsene i kapittel 17 gjelder tilsvarende så langt de passer.



Tillitsvalgtes 
rolle 

Involvering av de tillitsvalgte gjennom hele 
prosessen er sentralt for en vellykket prosess

[KS FoU 2015]



► Informasjons- og drøftingsplikt  - aml § 16-5

► Plikten gjelder både for tidligere og ny 
arbeidsgiver

► Drøftingsplikt ved planlagte tiltak overfor 
arbeidstakerne

► Emner (ikke uttømmende)
• Grunnen til overdragelsen
• Fastsatt/ foreslått dato for overdragelsen
• Rettslige, økonomiske, sosiale følgende for 

arbeidstakerne
• Endringer i tariffavtaleforhold
• Reservasjon- og fortrinnsrett og fristen for å 

påberope disse

Tillitsvalgtes rolle - hvordan



Medbestemmelse

► Ulike former for medbestemmelse HA § 1-3

► Omstilling og utvikling  (HA § 1-4)
• Omorganisering  (HA§1-4-1)

► Kommunal samhandling/ interkommunalt samarbeid  (HA§ 1-4-3)

► Endringer og omstillinger  (HA §1-3-1 bokstav c)

► Ansettelser (HA §3-1 bokstav d og § 3-2 bokstav g)

► «så tidlig som mulig»
• Reell mulighet til å påvirke beslutninger

► Gjennomføring av informasjon og drøftelsesplikten – aml § 8-2(3)



► Deltagelse i prosessen
• Partssammensatt utvalg 
• Arbeidsgrupper

► Samarbeid mellom Akademikerne

► Uformelle samarbeidsarenaer
• NITO
• Arbeidsgruppe /[Interimstyre] bedriftsgruppe og 

styre?

► Finn løsninger som passer dere best 

► Prioriter det som er viktig for våre 
medlemmer

Tillitsvalgtes rolle - hvordan 



► Støttespiller og vaktbikkje

► Best mulig samarbeid, jf. HA§ 1-1

► Oversikt over eksisterende 
rettigheter / plikter 

► Gi arbeidsgiver tilbakemeldinger og 
innspill

► Ivareta medlemmenes interesser

Tillitsvalgtes rolle - hva



► Tidsplan over prosessen 
• Hva og når skal de

tillitsvalgte involveres

► Informasjonsrutiner
• Overfor øvrige ansatte
• Når

► Bemanning – delta i drøftinger
• Ny organisasjon og kompetansekrav
• Kompetansekartlegging
• Kriterier for innplassering og håndtering av 

eventuelle «overtallige»
− Stillingsvern og søke å hindre ufrivillig nedbemanning

Tillitsvalgtes rolle - hva



► Særavtaler

► Lønn- og arbeidsvilkår
• Lønns- og personalpolitikk
• Arbeidssted 
• Arbeidstid
• Administrative bestemmelser - videreføring
• Harmonisering av kultur og arbeidsprosesser

► Rettigheter skal videreføres uavkortet 
ikke akseptere «pakkeløsninger»

► Velg dine kamper – mulig du må svelge 
kameler

Tillitsvalgtes rolle – hva 
(forts.)



► Hovedregel: 
• Beholde alle betingelser som er

avtalt med tidligere arbeidsgiver
• Må jeg søke på stillingen min?
• Stillingen min gjenfinnes ikke 

i ny organisasjon
• Ikke nok stillinger på «mitt nivå» 
• Lengre reisevei
• Endret arbeidstid
• Fra cellekontor til åpent landskap

Enkeltes rettigheter –
nye muligheter og løsninger



Enkeltes 
rettigheter (forts.)

TENK POSITIVT
Vær forberedt på endringer

Bistand hos tillitsvalgte ( - og sekretariatet)
Ikke alltid de har svar 



nito.no twitter.com/nitonorge facebook.com/NITONorge

Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Takk for oppmerksomheten!

Norges største organisasjon for ingeniører og
teknologer med bachelor, master og høyere grad.


