TILRÅDING FRA TILLITSVALGTE ANG. VALG AV MIDLERTIDIG LOKALE FOR
SENTRALADMINISTRASJONEN

Bakgrunn:
De tillitsvalgte har vært representert ved Marius Kjørmo og Dagmar Reutz Hillestad i denne prosessen. De
har deltatt på befaring på de to aktuelle stedene, avholdt en samling i kantina på fylkesbygget for å innhente
innspill fra de ansatte, og mottatt en rekke henvendelser både skriftlig og muntlig fra ansatte i
sentraladministrasjonen. Saken har også vært drøftet med de andre tillitsvalgte i samrådingsmøter.

Tilbakemeldinger:
Det har vært stort engasjement rundt denne saken blant de ansatte i sentraladministrasjonen i HFK. Det er
mange og sterke meninger i denne saken, og et klart flertall av de tilbakemeldingene vi har fått inn
foretrekker det gamle TV2-bygget på Nøstet.
Argumentene er mange og forskjellige, men det er åpenbart at mange finner Sandsli-alternativet svært
utfordrende på grunn av økt reisetid, både til og fra jobb, men også med tanke på møteaktivitet i jobben. Det
påpekes at de ansatte har søkt seg til en jobb på bakgrunn av at den er lokalisert i sentrum, og har lagt opp
hverdagen sin etter dette. Mange som allerede har lang reisevei vil nå få enda lenger reisetid. De som skal
levere og hente barn i barnehage vil få store utfordringer, og barna må kanskje tilbringe flere timer ekstra i
barnehagen hver dag. Enkelte ansatte, primært kvinner, er tydelig på at de må gå ned i stilling for å få livet
sitt til å gå rundt dersom arbeidsstedet flyttes til Sandsli.
Et annet argument er viktigheten rundt sentral plassering for enkelte fagavdelinger og funksjoner. Mange har
pekt på utfordringen rundt møteaktivitet med sentrale samarbeidspartnere og at lengre reisetid vil føre til at
ansatte må bruke store deler av sin arbeidshverdag på reise mellom Sandsli og møteplasser i sentrum.
Tilgjengeligheten for de som bruker våre tjenester er også et viktig argument for at HFK bør forbli
sentrumsnært.
Vi tillitsvalgte opplever at de ansatte har skjønt at det er en kvalitetsforskjell på de to aktuelle kontorlokalene,
men at de ansatte prioriterer lokasjon over kvalitet i denne midlertidige fasen.
Vi ser også at selv om det det er en hovedvekt av ansatte som foretrekker Nøstet, er det også et mindretall
som ønsker seg til Sandsli. Samtidig registrerer vi at motstanden mot Sandsli er særdeles sterk, mens det
har kommet svært få tilbakemeldinger som uttrykker stor motstand mot Nøstet. Med andre ord så fremstår
Nøstet som både det foretrukne alternativet, og et samlende alternativ.

Utfordringer:
Vi tillitsvalgte ser at det vil dukke opp en del utfordringer ved begge de to alternativene. For lokalet på Nøstet
vil det måtte jobbes med å gjøre lokalene så gode som mulig. Det vil bli en stor overgang for en del ansatte,
og vi ser at det nok må gjøres en del tiltak for å tilpasse lokalene til organisasjonens behov.
Dersom man lander på Sandsli-alternativet er det en forventning fra ansatte om en del tilrettelegging på
bakgrunn av at arbeidsplassen flyttes ut av sentrum. Bilbruken vil øke kraftig, og det forventes at man stiller
parkeringsplasser til disposisjon. Økt bruk av hjemmekontor, at reisetid kan registreres som arbeidstid, at
arbeidsgiver dekker ekstra reiseutgifter er alle tiltak som de ansatte forventer å diskutere med arbeidsgiver
dersom man går for Sandsli-alternativet.
Vi legger til grunn at begge alternativene oppfyller nødvendige krav til universell utforming, og at begge kan
ivareta ansatte som har spesifikke/særskilte behov og tilpasninger.

Tilråding:
Basert på tilbakemeldingene fra de ansatte vil tillitsvalgte tilrå at arbeidsgiver går for TV2-bygget på Nøstet
som midlertidig lokale.

Da begge de to alternativene er såpass rimelige sammenlignet med markedspris i leiemarkedet forventer vi
også at økonomiske forskjeller på de to lokalene ikke blir et tungtveiende argument.
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