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INTENSJONSERKLÆRING OM OMSTILLING UNDER TRYGGHET
For å lykkes med fornying av offentlig sektor, er det av avgjørende betydning at de ansatte er
motivert og delaktige i prosessen. Regjeringen vil derfor legge til rette for godt samarbeid
mellom partene og en inkluderende personalpolitikk. Det er et mål å lette omstilling, og i dette
arbeidet er det viktig å hindre utstøting fra arbeidslivet. Ulike virkemidler som stimulerer til
fortsatt innsats i aktivt arbeid må tas i bruk, bl.a. seniorpolitiske tiltak og kompetanseutvikling
som letter overgangen til ny jobb, jfr. intensjonene om et inkluderende arbeidsliv.
Det vises for øvrig til personalpolitiske rammebetingelser for omstilling i staten
”Personalpolitikk ved omstillingsprosesser” og særavtalen vedrørende virkemidler ved
omstilling mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene.
Regjeringen Harlem Brundtlands intensjonserklæring av 26. mai 1992
I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i staten i 1992 ble det fra organisasjonenes side lagt
stor vekt på de ansattes trygghet og medvirkning ved omstillinger i statlige virksomheter. På
bakgrunn av dette og utfra den positive betydning fornuftig gjennomførte omstillinger vil ha
for både samfunn og ansatte, avga Regjeringen følgende intensjonserklæring:
«Regjeringen arbeider for et samfunn som preges av solidaritet, likeverd og trygghet for alle.
Den største trusselen mot det samfunn som regjeringen ønsker å skape er arbeidsledigheten.
Derfor er en utvikling mot full sysselsetting ett av regjeringens hovedmål. Bedre
ressursutnyttelse og økt verdiskapning er av de viktigste virkemidlene for å nå dette målet.
Statlige virksomheter i Norge fungerer gjennomgående godt, men regjeringen ser samtidig at
det fortsatt er mange uløste samfunnsoppgaver. Det er et økende behov for at statlige
virksomheter skal drives mer effektivt og rasjonelt og at de blir mer brukerorienterte. Dette
innebærer behov for endret eller ny kompetanse, nye organisasjonsformer, endret prioritering
av arbeidsoppgaver, større mobilitet og fleksibilitet m v. Den statlige sektor er inne i en
omfattende omstillingsprosess. I denne omstillingsprosessen er organisasjonenes positive
medvirkning og innsats avgjørende for de resultater som er oppnådd. Reell medvirkning og
medinnflytelse fra arbeidstakernes organisasjoner vil være svært viktig for det videre
omstillingsarbeidet. Det er viktig at omstillingsarbeid ikke først og fremst oppfattes som en
belastning, men bidrar til å utløse kreativitet og til å gi den enkelte medarbeider nye
muligheter og utfordringer. Det er derfor viktig på et tidspunkt å fjerne usikkerhet som kan
hindre en vellykket omstilling.
Regjeringen vil satse på å redusere antall arbeidsledige ved bl.a. å bruke mulighetene
i offentlig virksomhet til å løse viktige oppgaver og gi arbeid til flere. Regjeringen vil på dette
grunnlag søke å unngå at effektiviseringsarbeidet fører en forverring av situasjonen på
dagens arbeidsmarked.
Omstillinger bør etter regjeringens oppfatning gjennomføres slik at de tilgodeser både
statens krav til effektivisering og arbeidstakernes behov for trygghet. Trygghet oppnås
gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt mulig er kjent, samt en
forutsigbarhet i forhold til mobilitetskrav. Slik trygghet skapes best gjennom samarbeid i den
enkelte virksomhet mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes organisasjoner og ved at
informasjon gis på et tidligst mulig tidspunkt i planleggingen og senere gjennom hele
prosessen.
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Regjeringen mener at det ved omorganiseringer og omstillinger er viktig at de tilsatte
og deres organisasjoner i den enkelte bedrift deltar aktivt i prosessen. En
medvirkningsprossess som er lagt opp etter de retningslinjer partene har trukket opp i
Hovedavtalen, skaper etter regjeringens mening de mest effektive og vellykkede
endringsprosesser.
Dette innebærer bl.a. et klart ansvar for en virksomhetsledelse til, i samarbeid med
tjenestemannsorganisasjonene, å utforme omstillingsplaner som stimulerer til fornyelser i
virksomheten og begrenser problemene for den enkelte.
I omstillingsplanene må konsekvensene for arbeids- og personalforhold også inngå så
langt disse er kjent. Konkrete virkemidler som virksomheten vil ta i bruk for å sikre en positiv
omstillingsprosess, vil være en sentral del av planene. Omstilling av statlige virksomheter må
gjennomføres slik at virksomheter som har behov for arbeidskraft tilføres denne fra
virksomheter som har redusert behov for arbeidskraft. Et viktig ledd i de planer som legges
for omstilling av statlige virksomheter vil derfor være å gi arbeidstakere mulighet til
kompetanseutvikling slik at de blir kvalifisert til fortsatt arbeid i virksomhet eller til arbeid i
annen virksomhet.
Planer for omskolering, videre- og etterutdanning bør derfor rette seg inn mot å
kvalifisere arbeidstakere til fortsatt arbeid i virksomheten, arbeid i annen statlig virksomhet
og også til arbeid i kommunal eller privat virksomhet.
Regjeringen vil på sin side legge forholdene til rette for positive omstillingsprosesser i
den enkelte virksomhet slik at disse kan ta i bruk førtidspensjonering, bruk av
stimuleringstiltak for frivillig fratreden, utvidet rett til permisjon ved videre- og
etterutdanning samt at virksomhetene får avsett økonomiske midler til kompetanseutvikling».

