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Vi bygger vår saksbehandling på:

• Arbeidsmiljøloven

• Personopplysningsloven

• Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen

• Arbeidsavtale

• Kommunens arbeidsreglement

• Forvaltningsloven og offentlighetsloven 

• For kommunen er Arbeidstilsynet.no og KS.no (Advokattjenesten) 
viktige kilder for å sikre riktig saksbehandling og forståelse av 
arbeidsgivers rolle. 



Personalsak

Personalsaker handler om forhold mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker

Begrepet personalsak oppfattes ofte negativt, men kan like gjerne ha positive 
effekter

Årsakene til at personalsaker oppstår kan skyldes for eksempel:
- helseforhold
- faglige uenigheter
- samarbeidsproblemer. 

Personalsaker kan også handle om misligheter eller brudd på regelverk. I praksis 
kan personalsaker inneholde elementer fra flere av disse (Arbeidstilsynet.no). 



Viktige prinsipper i sakshåndteringen

• Habilitet

• Kontradiksjon

• Åpenhet

• Konfidensialitet og personvern

• Dokumentasjon

Kommunens verdier: Raushet, respekt og åpenhet ligger til grunn for all 
personalhåndtering. 



Roller i håndtering av personalsaker

• Inderøy kommune – arbeidsgiver

• Nærmeste leder med personalansvar

• Arbeidstaker

• Vernetjenesten

• Tillitsvalgt (støtteperson)

• Bedriftshelsetjenesten (BHT)

• Advokattjenesten for Inderøy kommune

• Personaltjenesten 



Opplæring av ledere med personalansvar i 
Inderøy kommune
• Rådmannen har hatt et kontinuerlig fokus på opplæring av ledere i faget 

ledelse og organisering.

• Ved rekruttering av ledere med personalansvar settes det krav om å ha 
lederutdanning eller at slik utdanning blir fullført innen 2/3 år etter 
tilsetting.

• Lederutviklingsprogram

• Dette får sikre at våre ledere har god kompetanse i faget ledelse. 



Forebygging

• Vi søker å løse flest mulig saker i et forebyggende perspektiv. Når det 
gjelder personalsaker, 
• jobbe med gode rutiner

• Lederopplæring

• utvikling av praktiske verktøy og trening på disse

• styrking av medvirkning og partssamarbeid

• styrke vernetjenesten i kommunen

• jobbe med tilbakemelding, kulturutvikling og kontinuerlig forbedring av 
dialogen mellom leder og ansatt. 

• Forsøke å løse utfordringene på lavest mulig nivå



Tidlig innsats

• Av og til vil det, der mennesker samarbeider, likevel oppstå saker som 
blir vanskelige, og som trenger oppfølging

• Jo tidligere en kommer i gang med en håndtering av en krevende sak, 
jo større sjanse er det for løse den på en god måte

• En tidlig innsats gjør det lettere å finne løsninger, forebygge at 
konflikter eskalerer, og forebygge sykefravær. En tidlig innsats handler 
ofte om å gjennomføre den vanskelige samtalen, komme i dialog. 



Sakshåndtering

• Tidvis oppstår det likevel situasjoner der et forebyggende arbeid, eller 
en tidlig innsats, ikke er tilstrekkelig og det blir nødvendig med mer 
formalisert oppfølging

• Her gjelder det å ivareta skriftlighet, når det gjelder møteinnkallinger 
og referater, og ivareta etiske og juridiske prinsipper. Tiltak skal være 
saklige, hensiktsmessige og forholdsmessige. 



Ti gode råd for oppfølging av krevende 
personalsaker (Arbeidstilsynet, 2014)

1. Avklar type problem eller utfordring

2. Avklar hva som er rett ledernivå for håndtering

3. Planlegg framgangsmåten

4. Avklar hvem som må og bør involveres og i hva (roller)

5. Lag tydelige mål og hensikt i møteinnkallinger

6. Sørg for god gjennomføring av møter

7. Avklar tiltak

8. Lag møtereferater 

9. Ivareta personvern (konfidensialitet og dokumenthåndtering)

10. Sørg for god oppfølging og tydelig avslutning



Hva kan vi bli bedre på?

• En blir aldri utlært når det kommer til personalledelse

• Så lenge mennesker samarbeider, vil det fra tid til annen, være behov 
for å løse opp i konflikter og floker, i krevende personalsaker.

• Rådmannen peker på følgende forbedringspunkter:
1. Å være tidlig ute med avklaringer, tidlig innsats

2. Dokumentasjon og skriftlighet i saker

3. Tilbakemeldingskultur i kommunen, en kan tenke seg at jo bedre vi er på 
dette punktet, jo færre saker vil vokse seg store og krevende

4. Evaluering av saker – med det for øye å lære av erfaringer



Videre tiltak
Vi setter «sakshåndtering i krevende personalsaker» inn i konteksten 
helsefremmende organisasjon.

I satsingen «helsefremmende organisasjon» i Inderøy kommune, er 
hovedstrukturene lederutvikling, basisgrupper og partssamarbeid. Disse 
strukturene er vesentlige for all læring og forbedringsarbeid innen ledelse i 
kommunen, også håndteringen av krevende personalsaker.

Medarbeiderkartlegginger

Det er naturlig at det vies en lederutviklingsdag i 2021 til dette temaet, med 
medfølgende mellomarbeid i partsgrupper og basisgrupper. 



Til slutt

• Vanskelige personalsaker er ofte preget av uenighet og konflikt

• Det er rådmannens jobb å fatte beslutninger innenfor det 
handlingsrommet som styringsretten gir, selv om man vet at dette 
utløser kritikk/uenighet

• En god toppleder unngår ikke nødvendigvis konflikter


