
Vedlegg 2 
 
Retningslinjer for medbestemmelse ved omorganiseringer/ 
omlegginger og endringer i Forsvarets stillingsramme. 
 

1. Generelt 
1.1 Hovedavtalen m/tilpasningsavtale for Forsvaret §§17,18 og 19 regulerer former for medbestemmelse 

og arbeidsgivers plikt til å informere, drøfte og/eller forhandle om bl a omorganiseringer.  
Dette vedlegg gir utdypende retningslinjer for utøvelse av medbestemmelse knyttet til 
omorganiseringer og endringer i Forsvarets stillingsramme. Delegering av fullmakter reguleres i 
Direktiv for HR-området. 
 

1.2 Lov om statens ansatte (statsansatteloven), Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret  (forsvarsloven), 
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven) og Forsvarets 
personellhåndbok (FPH del G) - regulerer rettigheter og plikter for den enkelte tjenestemann ved 
omorganiseringer i Forsvaret. 
  

1.3 Omorganiseringer/omlegginger i Forsvaret er svært varierende i omfang. Medbestemmelsen skal til 
tross for dette følge et fast mønster. 
 
Et hvert initiativ på dette område skal drøftes på det nivå initiativet utferdiges. Slike initiativ 
framkommer i form av tiltak i virksomhetsplan eller selvstendige oppdrag om utredninger eller 
iverksettinger. 

 
Resultatet av alle initiativ, så som anbefaling om organisasjonsendring, forslag til ny organisasjon 
(firkantorganisasjon), ny organisasjonsplan/fred og stillingsbeskrivelser er gjenstand for drøftinger ved 
berørt enhet. Saker på dette området drøftes og forhandles på det nivå som har fullmakt til å fatte 
beslutning. Fullmaktene er regulert i Direktiv for HR-området.  

2. Informasjon 
Informasjonsplikten skal ved omorganiseringer i Forsvaret tillegges særlig vekt. 
Informasjonen skal gis så snart planleggingen starter, oppdragsgiver skal drøfte med de tillitsvalgte 
hvordan informasjonen til øvrige ansatte skal gis. 

3. Drøftinger 
Følgende er gjenstand for drøftinger: 

- Virksomhetsplan med rettelser og tillegg 
- Utredningsdirektiv om omstillings/omleggings tiltak 
- Iverksettingsdirektiv av omstilling/omleggings tiltak 
- Anbefaling om forslag til omorganisering som skal til FD behandles lokalt/sentralt 
- Behandling av saker tillagt politisk beslutning henvises det til HA § 5.4 
- Forslag til endringer i organisasjon (firkantorganisasjon) for berørt organisasjonsledd, der 

enhetens sjef ikke har fullmakt til å fatte beslutning 
- Forslag til midlertidige endringer i organisasjon (firkantorganisasjon) for berørt organisasjonsledd, 

der enhetens sjef har fullmakt til å fatte beslutning. 
- Forslag til endringer i stillingsrammen.  

Endringene skal drøftes ved berørt enhet og på det nivå som har myndighet til å godkjenne 
endringene. 
Ved lokal enighet er det ikke krav til drøfting av forslaget på høyere nivå, der lokalt og sentral 
forslag til endringer er likelydende. 

- Stillingsbeskrivelser drøftes på det nivå stillingbeskrivelsen(e) utarbeides. 
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I de lokale drøftinger skal det legges frem opplysninger om alle kjente personellmessige 
konsekvenser ved endringer i enhetens organisasjon og/eller endringer i enhetens stillingsramme, og 
det skal informeres om forslag til løsning. Sentrale parter kan utarbeide egne retningslinjer ved større 
endringer. 

 

Under drøftingene skal arbeidsgiver meddele organisasjonene sin beslutning om de saker som er 
behandlet. Dersom en beslutning endres etter gjennomført drøftingsmøte skal det innkalles til nytt 
drøftingsmøte for de forhold hvor beslutningen er endret. 
 

4. Forhandlinger 
Følgende er gjenstand for forhandlinger: 

Fastsetting av enhets nye organisasjonsstruktur (firkantorganisasjon), når vilkårene i HA § 19 er 
oppfylt.  

Forhandlingene føres på det nivå som har myndighet til å fastsette ny organisasjon.  

 

5. Behandling av arbeidsmiljømessige forhold i forbindelse 
med omorganiseringer og endringer i Forsvarets 
stillingsramme. 
Saker av arbeidsmiljømessige forhold skal behandles i lokalt AMU hhv FHAMU før drøftingene er 
sluttført. Saker som skal behandles i disse fora framgår av TA § 7 nr 3, jfr også § 28. 
 

6. Saksgang for medbestemmelse 
 

6.1 Følgende saksgang følges ved lokal avgjørelsesmyndighet: 
- Forhandlinger/drøfting av ny organisasjonsstruktur 
- Drøfting av stillingsbeskrivelser 
- Drøfting av endring i stillingsrammen 

 
 

6.2 Følgende saksgang følges ved sentral avgjørelsesmyndighet: 

            Før sentral behandling skal følgende være gjennomført ved berørt lokal enhet:  

- Drøfting av ny organisasjonsstruktur 
- Drøfting av stillingsbeskrivelser 
- Drøfting av endring i stillingsrammen 
- Godkjent referat fra det lokale behandlingen skal følge forslaget fram til sentral 

behandling. Forslag som ikke er drøftet lokalt, skal returneres for lokal behandling.  
- Utover de personellmessige konsekvenser skal en analyse også vise årlige driftsutgifter 

før og etter omorganisering, samt behov for investeringer. I driftsutgifter inngår bl a lønn 
(inkl arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter, tillegg mv), ventelønn, reiser, transport, opplæring 
mv. I oversikten er det spesielt viktig å få frem de poster hvor det er forskjell - før og etter 
omorganiseringen.  
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Ved den sentrale behandling gjennomføres følgende: 

- Forhandlinger/ drøfting av ny organisasjonsstruktur 
- Drøfting av endring i stillingsrammen. 
 

Merknad: 
Ved forhandlinger om firkantorganisasjon, legges lokalt drøftingsresultat til grunn. Partene 
må avklare all lokal uenighet mv før protokoll lukkes. Etter at forhandlingene er avsluttet 
gjennomføres sentrale drøftinger. 

 

7. Evaluering 
Iverksettingsdirektiv ved omorganisering skal inneholde bestemmelser om evaluering.
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