Ut fra informasjonenjeg har mottatt i sakenoppsummererjeg de spørsmålsom dere har reist, kort
nedenfor og innenfor medlemsservice.Om det er behovfor mer utfyllende informasjoneller bistand,
er det bare å ta kontakt, men det er da mulig det går utover medlemsserviceog er noe vi vil fakturere
for.
Jegmener ingen av de tre nåværenderådmennhar rettskrav på stillingensom rådmanni ny
kommune.Det kan ikke sieså væreen videreføringav en av nåværenderådmennsin stilling.
Dere står da i realiteten ovenfor to valg:
1. Tilby stillingentil en av nåværenderådmenn
2. Lyseut stillingeneksternt (og nåværenderådmennkan søkepå stillingen)
Om dere velgeralternativ 1, må utvelgelsenav hvem av de tre som vil få tilbud om stillingen,skje ut
fra sakligeutvelgelseskriteriersom er drøftet med tillitsvalgte.Det kan væresakligå stille andre krav
til kompetanseog lederegenskapermv. , enn hva som ble stilt til de tre rådmennved tilsetting i
nåværendekommuner.Et sentralt utvelgelseskriteriervil selvsagt værekompetanseog
lederegenskapermv. Aller først må dere gjennomførekartleggingssamtaler
og å få avklart hvorvidt
noen/alle er interesserti stillingen.
Om nåværenderådmenn/andreledere ved kommunesammenslåingstidspunktet
uansett vil få tilbud
om «annet passendearbeid»og ikke risikererå bli sagtopp som overtallige,har dere ingenplikt til å
gjennomføreen slik intern prosess,men kan gå rett på alternativ 2 om det er mer ønskelig.Det følger
av arbeidsmiljøloven§ 15-7 (2) at en oppsigelseikke er sakligdersomdere har «annet passende
arbeid»å tilby. «passende»i dennesammenheng,kan for eksempelen kommunalsjefstillingvære
(dvs.kan værepå et laverenivå).Det følger av Hovedtariffavtalenkap. 1, § 3 pkt. 3.4 at den ansatte
beholdersin nåværendelønnsplasseringved overgangtil laverelønnet stilling i en slik
omorganiseringsprosess
som en kommunesammenslåing
vil innebære.
Dersomvedkommendeogsåskalgå inn som prosjektlederfor sammenslåingen,
er det etter min
meningingen plikt å til by dennetil en av de tre nåværenderådmenn.Dette fordi det vil være en
beslutningsom tas nå, før sammenslåingstidspunktet.
Kvalifikasjonsprinsippet
kan tilsi at stillingenda
bør lysesut eksternt.Om dette likevel ikke gjøresut fra en tanke om å redusere overtallighetved
sammenslåingstidspunktet,
vil det neppekommei strid med kvalifikasjonsprinsippet.Uansettmå den
som tilsettes værekvalifisertut fra de krav som stilles til prosjektleder/nyrådmann.
Jegviser videre til FOUfra 2015om arbeidsrettslige spørsmålved kommunesammenslåing
der
ovennevnteer omtalt i pkt. 9, men ogsåpkt. 8; Arbeidsrettsligespørsmålsom oppstårved
kommunesammenslåinger
Om det er noen uklarheterog det er ønskeligat vi tar et felles telefonmøtefor å avklare,ta kontakt.
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