
Forum for tillitsvalgte 25.mars 2020  
 

Inderøy kommune og alle organisasjonene står nå samlet for å løse koronakrisen! 
 
KS og forhandlingssammenslutningene står nå sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Sitat fra artikkel: 
Vi er stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape 
trygghet i en krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne, 
og som ivaretar arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom 
arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå. Se artikkel på www.ks.no 
 
 

1. Partene står sammen om å løse koronakrisen 

Inderøy kommune og arbeidstakerorganisasjonene legger felles uttalelsen til grunn i 

det videre arbeid med å håndtere Korona. En felles uttalelse som hovedverneombudet 

slutter seg til. 

 

2. Informasjon og omstilling 

Inderøy kommune og arbeidstakerorganisasjonene vil arbeide aktivt med informasjon 

til alle ledere og ansatte. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å oppdatere seg jevnlig ved 

å følge informasjon fra helsemyndighetene, din jobb-epost, kommunens hjemmeside, 

intranett, og aktivt bruke andre digitale kanaler.   

 

Partene er enige om å sikre våre tjenester og foreta omstillinger gjennom gode 

prosesser med fokus på informasjon, dialog og medvirkning.  Partene sentralt har lagt 

nye rammer for omstilling og vilkår. De vil bli fulgt opp lokalt.  

 

Endringer sentralt og lokalt skjer kontinuerlig – hold deg oppdatert!  

    

3. Mobilisering av personell til helse og omsorg Inderøy kommune 

Inderøy kommune og arbeidstakerorganisasjonene vil følge de retningslinjer som er 

gitt sentralt for omdisponering av ansatte med vektlegging på informasjon, dialog og 

medvirkning. Det vises her til lov- og avtaleverk, sentrale endringer under korona, 

samt artikkelen «Ofte stilte spørsmål».  Ved omdisponering av personell vil vi følge 

rådene gitt av KS.   

 

Rådmann v/personalsjef avholder faste møter med Fagforbundet/medlem i AMU, 

Utdanningsforbundet/medlem i AMU og Sykepleierforbundet og hovedverneombud. 

En møtestruktur som avsluttes med en evaluering når koronakrisen er avslutta. Det 

innkalles til ekstraordinært møte i arbeidsmiljøutvalget, og forum for tillitsvalgte.   

 

Rådmann v/personalsjef viser til vedlagt skisse for mobilisering av personell til helse 

og omsorg. Det må jobbes kontinuerlig på alle mulige mobiliseringsløsninger for å 

sikre personell til helse og omsorg og andre kritiske funksjoner. 

 

Rådmannen vurderer det slik at situasjonen vil vedvare og at det vil kunne bli innkalt 

til nytt ekstraordinært møte i forum for tillitsvalgte april/mai mnd.  

 

 

 

 

http://www.ks.no/
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/


 

 

 


