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Kriterier for innplassering av medarbeidere ved etablering av 

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner 
 

Vedtatt av Viken fylkesting 12. mai 2022 (PS 59/2022) 

 

Innledning 
Alle ansatte i Viken fylkeskommune pr 31.12.2023 er sikret arbeid i en av de tre nye 

fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold eller i interkommunale samarbeidsordninger 

mellom disse jf. omstillingsdokumentet pkt. 8 – vern av ansettelsesforhold. 

Før enkeltansatte får informasjon om hvor de skal jobbe etter 31.12.2023, skal alle ansatte være 

innplassert i nye organisasjoner. 

Kriteriene i dette dokumentet gjelder i utgangspunktet ikke for ledere med personalansvar. Det vil 

bli en egen prosess for innplassering i lederstillinger. 

Dette dokumentet bygger på den informasjonen partene i Viken fylkeskommune har om 

delingsprosessen pr. 08.04.22. Det tas forbehold om at endrede forutsetninger kan føre til endringer 

i dette dokumentet. Evt. endringer i dette dokumentet skal drøftes med 

arbeidstakerorganisasjonene. 

Hensikt 
Hensikten med dette dokumentet er å gi trygghet og forutsigbarhet for ansatte i 

innplasseringsprosessen. Kriteriene skal så langt det er mulig sikre at ansatte får passende arbeid i 

en av de tre nye fylkeskommunene. De nye organisasjonenes behov kompetanse, herunder særlig 

behov for å ivareta lovpålagte oppgaver og kritisk drift er førende for prosessen. 

Forutsetninger 
De nye fylkeskommunene etableres med utgangspunkt i Vikens administrative systemer og 

reglementer, med nødvendige tilpasninger. 

Ansatte i Viken fylkeskommune skal anses som kvalifisert for tilsvarende stilling i en av de tre nye 

fylkeskommunene eller i interkommunale samarbeidsordninger mellom disse. 

Den ansatte har som hovedregel rett til å følge oppgavene sine over i ny organisasjon. Oppgaver den 

ansatte har i Viken fylkeskommune skal som utgangspunkt svare til oppgavene i ny organisasjon. 

Fleksibilitet i ansattes arbeidshverdag og digitale arbeidsformer videreføres slik det praktiseres i 

Viken fylkeskommune. Dette antas også å ha innvirkning på innplasseringsprosessen. 

 

Selvstendige enheter 
Arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse omfatter ansatte i virksomheter som i sin 

helhet overføres til ny fylkeskommune, slik som videregående skoler og tannhelseklinikker.  De 

ansatte ved slike virksomheter overføres i sin helhet til den ny organisasjon med de oppgavene de 

har i Viken fylkeskommune før oppløsningen.  
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Kartlegging 
Før innplasseringsprosessen starter skal det gjennomføres en kartlegging (spørreundersøkelse). 

Hensikten med kartleggingen er å få en oversikt over hvor langt de ansattes foretrukne innplassering 

dekker kompetanse- og bemanningsbehovet i de nye organisasjonene, og vil være et grunnlag for 

arbeidsgiver i den videre innplasseringsprosessen. I kartleggingen skal det komme frem både 

foretrukken fylkeskommune og fagområde. På kompetanse-/fagområder der kartleggingen ikke 

dekker de nye organisasjonenes behov, legges innplasseringskriteriene til grunn for prioritering 

mellom ansatte. Det samme vil gjelde på områder der kartleggingen viser en ubalanse i bemanning i 

forhold til definert behov. 

I tillegg til kartlegging skal ledere gjennomføre kartleggingssamtaler med alle ansatte etter oppsatt 

mal. Den enkelte arbeidstaker kan til enhver tid be om en samtale med nærmeste leder og/eller 

tillitsvalgt. 

Utvalgskrets 
Utvalgskrets(ene) vil som utgangspunkt være fastsatt til fagområder og stillingsnivå i 

fylkesadministrasjonen i Viken fylkeskommune. Utvalgskrets(ene) skal drøftes med 

arbeidstakerorganisasjonene. Alle ansatte tilhører minst en utvalgskrets. 

Innplasseringskriterier 
De nye organisasjonenes kompetansebehov og resultatene fra kartleggingen legges så langt mulig til 

grunn for innplasseringsprosessen. Ved behov for å prioritere mellom medarbeidere til stillinger i de 

nye organisasjonene, skal følgende kriterier benyttes: 

Kriteriene står i prioritert rekkefølge. 

1. Kompetansebehov og arbeidsoppgaver, jf. punktet om forutsetninger, andre avsnitt. 

2. Kompetanse og erfaring 

Med kompetanse menes både real- og formalkompetanse. Det forutsettes at den ansatte 

har nødvendig kompetanse til stillingen hen vurderes til, i en av de tre fylkeskommunene 

eller i andre samarbeidsformer som opprettes. Med erfaring menes relevant erfaring fra 

fagområdet, både fylkeskommunal og annen erfaring. 

3. Tjenesteansiennitet 

Når det må prioriteres mellom flere arbeidstakere som vurderes likt etter ovennevnte 

kriterier for innplassering, vil tjenesteansiennitet være avgjørende. Den medarbeider som 

har lengst tjenesteansiennitet vil da bli prioritert høyest ved innplassering i stillingen. Den 

sammenhengende tjenesten fra de tre tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og 

Østfold teller som tjenesteansiennitet. Den sammenhengende tjenesten fra SSV teller som 

tjenesteansiennitet for de ansatte som var omfattet av «Avtale om ansettelser i 

fylkeskommunen når fylkesvegadministrasjon overføres fra Statens vegvesen». For ansatte 

som var omfattet av «Regional avtale mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og 

Viken fylkeskommune om ansettelser i fylkeskommunen når regionale oppgaver overføres 

fra IMDi til fylkeskommunen» teller den sammenhengende tjenesten fra Integrerings- og 

mangfolds direktoratet. 
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4. Sosiale forhold  

Ved behov skal det gjøres en vurdering av sosiale forhold hos den aktuelle arbeidstaker. Mer 

presist betyr dette en vurdering av hvilke konsekvenser en innplassering medfører for den 

ansatte. Sosiale forhold kan f.eks. være en særlig tyngende forsørgerbyrde for barn og/eller 

øvrig familie eller sykdom/nedsatt helse. Sosiale forhold kan i ekstraordinære situasjoner 

prioriteres foran tjenesteansiennitet. 

 


