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Hørin svar -Endrin av or anisas'onsmodell for G'øvik Krisesenter.

Fagforbundet Gjøvik  ønsker  å  gi sin uttalelse i forbindelse med forslag på endring av

organisasjonsmodell for  Gjøvik  krisesenter.

Fagforbundet  Gjøvik  har  i  vår vurdering lagt de ansattes rettigheter til grunn og prosessen så

langt.

Det beskrives  i  Fagrapporten at de ansatte  i Gjøvik  krisesenter IKS tilbys overføring som

ansatt til  Gjøvik  kommune  i  henhold til reglene som er nedfelt  i  Arbeidsmiljøloven  §  16 om

arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Formålet med reglene er  å  ivareta arbeidstakernes rettigheter og forhindre at

omstruktureringer skjer på bekostning av arbeidstakerne  i  de berørte virksomhetene. De

ansatte skal beholde rettighetene sine  i  videst mulig omfang når virksomheten skifter

innehaver. Reglene sikrer at arbeidsavtale og arbeidsforhold videreføres hos ny arbeidsgiver,

og gir et vern mot oppsigelse på grunn av overføringen.

Fagrapportens innhold bekrefter at dette vil godt ivaretas, også noe arbeidsgiver bekrefter  i

informasjonsmøte med de ansatte.

På bakgrunn av ovenstående mener Fagforbundet  Gjøvik  at overgangen fra IKS til

veitskommunemodellen vil være en vinning for de ansatte.

I  prosessen ser vi at det  i  Fag1°app01ten er lagt til grunn en grundig utredning hvor

forutsetningene for og konsekvensene av  å  endre organisasjonsmodellen for Gjøvik

krisesenter er godt besvart. Ansvarlige og berørte parter i forhold til  Gjøvik  krisesenter og

kommunene for øvrig har vært involvert og trukket inn i arbeidet.

Rådmannsutvalget mener en slik samordning av tjenester som beskrives i fagrapporten, kan

bli bedre ivaretatt ved at krisesenteitjenesten knyttes sterkere til kommunene og organiseres

som en del av det helhetlige kommunale tjenesteapparatet.

Fagforbundet mener at endringen som er beskrevet berører driften av krisesenteret i liten grad.

Vi mener det vil medføre en nærmere kontakt med det kommunale tj enesteapparatet og derav

et bedre totaltilbud til brukerne i en vanskelig livssituasjon,
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Britt Helen Kvæineiud

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Gjøvik


