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Særlig om leder- og nøkkelstillinger

• Flere ledere og ansatte i nøkkelstillinger vil ved en 
kommunesammenslåing bli overtallige som følge av at 
funksjonen som ligger til stillingen kun kan eller bør innehas 
av en person. Det vil typisk gjelde for rådmann, 
kommunalsjefer (etatsjefer), personalsjef, økonomisjef mv.. I 
den utstrekning kommunesammenslåingen også vil medføre 
sammenslåinger av enheter, vil tilsvarende gjelde for 
enhetsledere. 



Når kan prosjektleder og ny rådmann ansettes?

• Prosjektleder ansettes så tidlig som mulig i prosessen

• Ansettes av fellesnemnda – forutsetter innenfor mandatet

• Hva bør en tenke på ved ansettelsen?

- Prosjektleder bør ha god kunnskap om kommuner, fordel at 
vedkommende er fra en av kommunene – og blir værende i den nye 
kommunen – i alle fall en periode for å sikre at kommunen ikke mister 
viktig kunnskap

• Ansettelse av rådmann:

Rådmann må ansettes etter nasjonalt vedtak om sammenslåing 
(kgl.res.)



Nærmere om «rettskrav»

«Rettskrav» på stilling er ikke et begrep som benyttes i 
arbeidsmiljøloven. Det følger imidlertid av rettspraksis at dersom 
en nyopprettet stilling medfører en vesentlig grad av videreføring 
av en nedlagt/bortfalt stilling, vil ikke arbeidsgiver stå fritt til å 
bytte ut vedkommende med en ny.

Det må foretas en kartlegging av eksisterende lederstillingers 
innhold, ansvar og krav til kompetanse. Dette må vurderes opp 
mot hva som er satt av krav for de tilsvarende stillingene i den 
nye kommunen. Kravene som stilles til den nye stillingen må 
være saklig begrunnet og ikke for å omgå enkelte som kan ha 
rettskrav.



Rettskrav, forts..

Det å være leder i en sammenslått kommune vil på alle ledernivå 
kunne være mer krevende enn å være leder i en etablert 
virksomhet. Særlig gjelder dette i en oppstartsperiode der ulike 
kulturer, holdninger og rutiner skal forenes. Dette kan være 
utfordringer utover det å ha vært leder i en kommune som 
eventuelt har gjennomført en større omorganisering.

Ovennevnte gjør seg særlig gjeldende for rådmannsstillingen.



Generell oppsummering:

 Kartlegge hvilke lederstillinger/nøkkelstillinger som blir overtallige 
basert på organisasjonskartet/bemanningsplanen for den nye 
kommunen.

 Kartlegge hvorvidt den enkelte er interessert i å fortsette i 
tilsvarende stilling mv. (kartleggingssamtaler).

 Har en av de ansatte rettskrav på stillingen?

 Hvis nei:

 Vurdere ut fra utvelgelseskriterier om noen skal tilbys stillingen som 
«annet passende arbeid»

 Om ingen er kvalifisert for stillingen skal den lyses ut eksternt

 Alle har mulighet til å søke på ledige stillinger. 








