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Omstillingsdokument i forbindelse med etablering av Akershus, Buskerud og 
Østfold fylkeskommuner 

1. Formål 
Dette dokumentet er et overordnet arbeidsgiverpolitisk styringsdokument.  
Dokumentet skal bidra til en ryddig og forutsigbar delingsprosess for alle ansatte i Viken 
fylkeskommune i forbindelse med etablering av Akershus, Buskerud og Østfold 
fylkeskommuner, eventuelt interkommunale samarbeidsordninger mellom disse. 
 
Fylkeskommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver også i delingsprosessen. Det forutsettes at 
prosessen organiseres slik at både trivsel, helse, miljø og sikkerhet ivaretas.  
Delingsprosessen skal gjennomføres i samsvar med arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og 
hovedtariffavtalen. Dette innebærer at lov- og avtaleverk vil supplere dette dokumentet og gis 
forrang ved eventuell motstrid.  
 
Delingsprosessen skal bygge på FNs bærekraftmål nr. 16 og 17, og Viken fylkeskommunes 
verdigrunnlag; raus, nytenkende, samskapende. Videre bygger delingsprosessen på 
fylkeskommunens organisasjonsstrategi som legger vekt på tillit mellom medarbeidere og 
ledelse, og mellom ulike deler i organisasjonen for å nå felles mål. De nye fylkeskommunene 
etableres med utgangspunkt i Vikens administrative systemer og reglementer, med 
nødvendige tilpasninger. Fleksibilitet i ansattes arbeidshverdag og digitale arbeidsformer 
forutsettes videreført slik det praktiseres i Viken fylkeskommune.  
 
Dokumentet skal sikre: 

• at den enkelte ansatte har trygghet i arbeidsforholdet under delingsprosessen 
• god medvirkning og medbestemmelse i prosessen  
•  overordnede retningslinjer for hvordan delingsprosessen skal gjennomføres 
• en felles plattform og spilleregler for organisasjonsendringen 
• fullt forsvarlig arbeidsmiljø i delingsprosessen 

 
2. Informasjon 
Ansatte skal gjennom hele delingsprosessen gis nødvendig informasjon for å sikre et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø, jf. arbeidsmiljøloven § 4-2 (3). 
 
Det skal utarbeides en intern informasjonsplan for forberedelse og iverksetting av delingen. 
Arbeidsgiver har ansvar for å utforme informasjonsplanen etter drøfting med 
arbeidstakerorganisasjonene. Informasjonsplanen skal speile prosjektplanen, og ta hensyn til at 
ansattgrupper blir berørt i ulik grad. 
 
Arbeidsgiver og tillitsvalgte har et ansvar for gjensidig kommunikasjon og 
informasjonsutveksling. Arbeidsgiver har ansvar for kontinuerlig informasjon til ansatte, 
arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten om prosessen. 
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3. Medbestemmelse og medvirkning  
Arbeidstakerorganisasjonenes medbestemmelse framgår av gjeldende lov- og avtaleverk. 
Vernetjenestens medvirkning fremgår av arbeidsmiljøloven m/forskrifter. I delingsprosessen 
skal det bygges videre på etablerte samhandlingsarenaer mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjonene/vernetjenesten. Dersom delingsprosessen tilsier at det må 
etableres nye og/eller andre arenaer, gjøres dette fortløpende. Det vil være nødvendig med 
gjensidig informasjon, uformelle møter og formelle drøftinger før beslutninger tas, jf. 
hovedavtalen.  
 
Hoveddelen av delingsoppgavene skal skje i den administrative linjen. Involvering i 
arbeidsgrupper og prosessen ellers skal drøftes mellom arbeidsgiver, 
arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.  
 
4. Arbeidsmiljøtiltak – verne- og miljøarbeid 
Arbeidsgiver skal være spesielt oppmerksom på arbeidsmiljøet under etableringen av 
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Hovedverneombudene involveres i arbeidet 
med ivaretakelse av arbeidsmiljøet. Vernetjenesten skal involveres og tas med på råd 
vedrørende delingsprosessens virkning på arbeidsmiljøet. 
 
Hovedarbeidsmiljøutvalget med underutvalg skal arbeide for gjennomføringen av et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø. Utvalget skal behandle arbeidsmiljørelaterte saker knyttet til 
delingsprosessen, jf. arbeidsmiljøloven § 7-2. 

Med utgangspunkt i «risikovurdering av arbeidsmiljørelaterte aspekter knyttet til oppløsning av 
Viken fylkeskommune», utarbeides det planer og tiltak for å redusere risikoforholdene som er 
avdekket. Justeringer og ev. nye risikovurderinger utarbeides ved behov, jf. arbeidsmiljøloven § 
3-1 samt forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og internkontrollforskriften § 
5. 
 
5. Håndtering av ledige stillinger i fylkesadministrasjonen  
Ledige stillinger drøftes med tillitsvalgte i h.t. gjeldende rutine.  
I fagområder der det er vanskelig å få tak i relevant kompetanse, kan det bli behov for bruk av 
innleie og konsulenttjenester. Dette skal drøftes med tillitsvalgte, og begrenses så langt det er 
mulig. 
 
6. Kompetanse 
Kompetansehevende tiltak skal vurderes ved behov for at ansatte skal kunne fylle oppgaver og 
stillinger i fylkeskommunene etter delingsprosessen. I de nye fylkeskommunene kan ansatte få 
utviklingsmuligheter gjennom nye oppgaver og ansvar. 
 
For å beholde kritisk kompetanse i delingsprosessen, vil arbeidsgiver kunne benytte ulike tiltak 
som for eksempel bruk av forhandlingsbestemmelsene i hovedtariffavtalen knyttet til å 
beholde og rekruttere arbeidstakere, tilskudd til etter- og videreutdanning o.l. Den nærmere 
konkretisering av type og omfang av virkemidler drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 
Bruk av slike virkemidler i det enkelte tilfelle fastsettes av arbeidsgiver. 
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7. Virksomhetsoverdragelse/ bemanningsplan 
Etablering av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og eventuelt ansettelse i 
interkommunale samarbeidsordninger mellom disse er etter dette dokumentet å regne som en 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. Alle ansatte i Viken fylkeskommune 
per 31.12.2023 skal følge med over til de nye fylkeskommunene eller eventuelle 
interkommunale samarbeidsformer mellom disse. De ansatte beholder sine lønns- og 
arbeidsvilkår, herunder pensjonsrettigheter. 
 
Det skal utarbeides kriterier for innplassering av medarbeiderne i de nye fylkeskommunene. 
 
Det skal utarbeides bemanningsplaner for fylkesadministrasjonene i de nye fylkeskommune 
som skal gjelde fra 1.1.2024. Bemanningsplanene bør inneholde ansvarsområder, 
kompetansebehov og antall årsverk, og benyttes som underlag for å kunne innplassere ansatte 
i stillinger i de nye organisasjonene. Bemanningsplanene drøftes med tillitsvalgte før 
arbeidsgiver vedtar og iverksetter planene.  
Målet er at alle ansatte innen januar 2023 skal vite hvilken stilling de skal ha og hvor de skal ha 
sin arbeidsplass.  
 
8. Vern av ansettelsesforhold 
Ingen som er fast ansatt i Viken fylkeskommune per 31.12.2023 kan bli sagt opp på grunn av 
overtallighet som følge av etableringen av nye fylkeskommuner før utgangen av 2028, jf. 
bestemmelsene om oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold i arbeidsmiljøloven § 15-7.  
Midlertidig ansatte innplasseres i ny fylkeskommune på samme vilkår og med samme avtale 
om utløpsdato på midlertidig ansettelse som inngått med Viken fylkeskommune. 
 
Endringer i stilling, arbeidsoppgaver og arbeidssted kan forekomme. Slike endringer 
gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk.  
 
9. Varighet 
Omstillingsdokumentet gjelder for delingsprosessene i forbindelse med etableringen av 
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner eller interkommunale samarbeidsordninger 
mellom disse. Dokumentet er vedtatt av Viken fylkesting. Bestemmelsen om vern av 
ansettelsesforhold, jf. pkt. 8 første ledd, gjelder til og med 31.12.2028  
 
Dokumentet ellers gjelder til og med 31.12.2023. Arbeidsgiver kan forlenge virketiden etter 
forutgående drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. 
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