
Delta er bekymret for konsekvensene av 
bemanningsreduksjonene i kommunen

Politiske valg må ikke bli en ekstra byrde for de ansatte

Delta organiserer medlemmer i alle enheter i kommunen. Vi er 
bekymret for at det er innbyggerne i Nordre Land kommune som 
kommer til å oppleve konsekvensene av kuttene, redusert kvalitet 
og/eller reduserte tjenester, i det daglige. Ansattes viktigste oppgave er 
å sørge for at innbyggerne får kvalitativt gode tjenester.

Kuttene, slik de er presentert, vil ramme!

Vedtatte mål for kommunen må henge sammen med rammene 
og det som faktisk blir utført

Delta forstår at vi står i en situasjon der vi må bruke de ressursene vi har mest mulig 
hensiktsmessig, men ber om at det gis tid til å jobbe med prosess for å finne smartere måter
å jobbe på, gi riktig kvalitet i tjeneste og rett kompetanse til riktig tid. Det er de ansatte 
som vet hvordan de jobber i dag, hvilke holdninger og verdier som er på avdelingen og 
hvilke rammer og mål de jobber etter. Det er de ansatte som sitter med forslagene til 
mulige forbedringer, disse kommer ikke frem gjennom å få beskjed om å redusere med x 
antall årsverk. En god og hensiktsmessig oppgavedeling mellom 
yrkesgrupper vil bidra til bedre kvalitet, redusert ressursbruk, økt fokus 
på kjerneoppgaver og økt motivasjon blant ansatte. 

Spørsmål Delta mener må stilles og besvares

Delta etterlyser svar på følgende sentrale spørsmål:

- Gitt kuttene, vil det fortsatt være slik at ansatte klare å utføre 
kvalitativt gode tjenester? 

- Vil det være tid til ledelse og utvikling? 

- Hva blir konsekvensene for omdømme og rekruttering? 

- Hvilke konsekvenser vil reduserte ressurser ha for sykefraværet i 
kommunen? 

- Hva med inkludering og tilpasning, blir det rom for det? 

- Hva med heltidserklæringen? Er den mulig å nå med reduserte 
rammer? De som allerede jobber ubekvemt skal de jobbe mere 
ubekvemt? 

- I tillegg til den direkte tjenesten som skal gis er det mange 
oppgaver som skal ivaretas. Hvordan sikres dette?



Delta vil ha riktig kvalitet, rett kompetanse til riktig tid og god 
ressursbruk. Det krever tverrfaglig samarbeid, klima for gode løsninger, 
involvering, åpenhet og forankring. 
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