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OMSTILLING/NEDBEMANNING BTEM – ANKE PÅ BESLUTNING  

 

Saken om nedbemanning ved BTEM ble behandlet i MBM HESO 31. mars d.å. og hvor 

kommunalsjefen foretok sin beslutning om overtallige.  

 

I ettertid er Fagforbundet blitt kontaktet av ansatte ved BTEM og har da brakt i erfaring 

at det hefter vesentlige saksbehandlingsfeil ved prosessen ved utvelgelsen av 

overtallige. Det hefter flere faktafeil ved de dokumentene som fulgte saken til MBM 

HESO. Feil i dokumentene har også senere blitt bekreftet av kommunalsjef Syrdal.   

 

Det stilles strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling ved nedbemanning. Utvelgelsen 

av hvem som skal nedbemannes må bygge på korrekt grunnlag, vurderingene må ha 

tilstrekkelig bredde og være fullt etterprøvbare. Hvis det foreligger svikt ved 

saksbehandlingen vil nedbemanningen bli kjent ugyldig.  

 

Etter kontakt fra ansatte har Fagforbundet registrert at flere ansatte ikke har hatt 

kartleggingssamtaler, noe som kan være en av årsakene til at de opplysninger som 

fremkommer i saksdokumentene ikke er i samsvar med fakta. Vi har også notert at det 

er avholdt kartleggingssamtaler i etterkant av kommunalsjefens beslutning av 31.3.20. 

     

Dersom arbeidsgiveren benytter kartleggingsskjemaer, slik som i dette tilfelle, må disse 

uansett benyttes konsekvent og gjennomføres overfor alle ansatte. Krav til 

kontradiksjon under prosessen er grunnleggende. 

 

Når det for øvrig gjelder nedbemanning er det mange eksempler på at domstolene har 

vært kritiske til arbeidsgivers saksbehandling, særlig kartlegging av arbeidstakeres 

kompetanse. Domstolene stiller svært strenge krav til saksbehandlingen i slike tilfeller. 

Kartleggingen og utvelgelsen må foretas på et fullstendig og korrekt grunnlag.  

Hvis det avdekkes svikt ved saksbehandlingen vil nedbemanning normalt bli kjent 

usaklige og ugyldige.  
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Det hefter betydelige saksbehandlingsfeil ved beslutningen som ble fattet i MBM HESO 

den 31.03.2020.  Utvelgelsen av hvem som skal nedbemannes bygger ikke på et korrekt 

grunnlag. Dermed må utvelgelsen av overtallige kjennes ugyldig. 

 

Under henvisning til ovenstående anker Fagforbundet Kommunalsjefens beslutning om 

overtallige ved BTEM inn for ankeutvalget i henhold til Bærum kommunes 

personalreglement. 
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Zlata Ljubicic 
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