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Viser til henvendelsen til Kommunedirektøren vedrørende drøfting og 
drøftingsmøter i forbindelse med corona-pandemien, og svarer her på vegne av 
kommunedirektøren.  

Kommunedirektøren er opptatt av et aktivt og godt samarbeid med de tillitsvalgte 
og vernetjenesten. Det presiseres derfor at planlagte ordinære informasjon- og 
drøftingsmøter – MBM og AMU -  etter lov og avtaleverk skjer gjennomføres som 
tidligere avtalt. Disse vil primært ivareta forhold som berører ordinær drift.  

I forbindelse med corona-pandemien og iverksatt kriseledelse ble det invitert til et 
ekstraordinært HAMU medio mars. På dette tidspunktet var det akutt behov for 
informasjon og medvirkning i forhold til den oppståtte situasjonen. Det ble raskt 
enighet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten om et behov for 
ukentlige møter for å dekke informasjon og medvirkning på kommunedirektør-
nivå. I møtet mandag 30.mars ble dette temaet løftet på nytt, da det var behov for å 
diskutere om møtene skulle formaliseres. Partene kom raskt til enighet om 
ukentlige uformelle HAMU-møter inntil videre, for å dekke forhold knyttet til 
informasjon og medvirkning rundt håndtering av corona-pandemien.   

I samme møte fremkom det, slik du også beskriver, at HTV for Fagforbundet «er 
ukomfortable med hvordan drøftingsmøter i forbindelse med koronaviruset 
foregår». Det er i tillegg til ordinære MBM etablert egne drøftings- og 
informasjonsmøter, kalt MBM Korona-pandemi. Disse møtene gjennomføres 
mandag, onsdag og fredag hver uke. Denne møtefrekvensen speiler kriseledelsens 
møter og møtene til operativt pandemi-team. HR-direktør stiller med 
Kommunedirektørens fullmakt til å gjennomføre eventuelle drøftinger i disse 
møtene. Håndteringen av den krisesituasjonen vi nå befinner oss i medfører at vi 
må tilpasse driften og rammebetingelsene i forhold til de endringer som stadig 
skjer. Arbeidsgiver mener derfor at en tett informasjon- og drøftingsarena vil 
styrke medbestemmelsen og medvirkningen i forbindelse med håndteringen av 
krisen. Det vil, så langt det er praktisk mulig, bli satt av tilstrekkelig tid til å sette 
seg inn i saker på forhånd. I praksis vil det innebære at tema, som både informeres 



og drøftes, eventuelt behandles over to møter. For å ivareta berørte medarbeidere 
har vi en felles interesse i ivaretagelse og forutsigbarhet for de ulike 
konsekvensene krisen medfører for den enkelt. Kommunedirektøren registrerer 
derfor enighet om at saker som gjelder liv og helse skal behandles raskt, og 
arbeidsgiver vil legge til rette for at drøftinger gis tilstrekkelig tid. Saksgrunnlag vil 
fremlegges på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vi ber samtidig om forståelse for at 
agenda for møtet kommer senest dagen før møtet. Dette handler om at sakene 
kommer som følge av håndteringen av krisesituasjonen med tilhørende møter. Det 
er også lagt opp til at man på hvert møte antyder hva som kan være tema for neste 
møte. 

  

Håper dette avklarer hvordan arbeidsgiver har lagt opp medvirkning på sentralt 
nivå fremover. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid i disse krevende tider.  

  

Vennlig hilsen 

Bente Rudrud Herdlevær 

  

Kommunaldirektør 
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