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Bakgrunn 
 
Helseforetakene er i gang med omfattende omstillingsprosesser som kan medføre 
bemanningstilpasninger. En god gjennomføring av disse prosessene avhenger av noen viktige 
hovedelementer: 
 

1. Tydelig policy og forankring i overordnede strategier og mål. 
2. Forankring og ansvarstaking i linjeledelsen på alle nivå. 
3. God samhandling med ansattes representanter for å kvalitetssikre prosessene  
4. Forutsigbarhet og ryddighet i forhold til de krav til prosesser og dokumentasjon som 

går frem av lover og avtaler 
5. Sikre nødvendig kompetanse for ivaretakelse av prosessene. 
6. Sikre nødvendig tempo med utgangspunkt i omstillingskravene  
7. Sikre nødvendig samordning for å unngå at arbeidsgiversiden i helseforetakene skaper 

problemer for hverandre. 
 

Med utgangspunkt i pkt. 1 - 7 har Helse Vest samarbeidet med de øvrige regionene og 
NAVO. Det har vært vurdert behov for samordning mellom regionene. Konklusjonene er at 
det enkelte foretak/foretaksgruppe selv må utvikle policy og retningslinjer for å kvalitetssikre 
disse krevende prosessene. Det bør imidlertid være noen overordnede prinsipper som legges 
til grunn. Etter drøftelser mellom regionene er det enighet om at eventuelle ekstraordinære 
tiltak må legges på et moderat nivå. Videre har foretaksgruppene behov for felles 
kompetansebygging. Her etableres nettverk og kompetanseutviklingstiltak i samarbeid 
mellom de regionale foretakene, NAVO og i foretaksgruppen Helse Vest. 

 
Med grunnlag i pkt.1 til 7 har Helse Vest drøftet behovet for- og eventuell samordning i vår 
region.  Dette har dels skjedd gjennom drøftinger på overordende policyspørsmål i 
direktørmøter og fagnettverk.  Overordnet polcy på dette området forutsettes etablert i de 
enkelte foretak og at det etablerer detaljerte prosessbeskrivelser.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Kommentarer 
 
Det vil være viktig å finne frem til fundamenter som på kort og lang sikt understøtter hvordan 
foretaksgruppen ønsker å fremstå i forbindelse med omstilling og bemanningstilpasninger. 
Ved gjennomgang med foretakene utpeker det seg klart fire hovedretninger som må 
understøttes i tiltak og prosess: 
 

 Avspeile foretaksstrategien 
 Beholde nødvendig og mest mulig optimal sammensetning av kompetansen 

samtidig som en unngår unødig utstøting av medarbeidere på grunn av alder og 
lignende. 

 Overholde lover, forskrifter og avtaler 
 Allmenn aksept i organisasjonen 

 
Det er nødvendig at foretaksgruppen framstår som profesjonell og seriøs gjennom en helhetlig 
og forutsigbar håndtering av omstillingsprosesser. 

Utfordringene ved omstillinger skal håndteres innen det enkelte helseforetak. Helse Vest RHF 
og helseforetakene bør imidlertid, der man finner bedre løsninger, utvikle et godt samspill. 
Regionalt samspill må avveies i forhold til foretakenes interesser, samt fordel og ulempe for 
de berørte medarbeiderne.  Det skal imidlertid ikke være tvil om at hvert enkelt foretak er 
ansvarlig for egne omstillinger og tiltak. 

Det er utarbeidet håndbok som stilles til disposisjon for foretakene.  Håndboken er utarbeidet i 
samarbeid med de øvrige regionene og gir veiledning for kvalitetssikring av prosesser og 
innspill til retningslinjer for tiltak og løsninger.  Gjennom den utveksling og dialog som har 
funnet sted er det gjort klart uttrykk for at eventuelle tiltak må ha til hensikt å dyktiggjøre de 
medarbeidere som rammes for arbeid utenfor foretakene og at det ikke inngås kollektive 
avtaler vedrørende prosesser, dokumentasjoner og etablering av sluttvederlag som standard.  
Slike forhold skal søkes løst ved etablering av retningslinjer og rammer hvor arbeidstakerne 
og tillitsvalgte trekkes aktivt med i kvalitetssikringen i det enkelte foretak.   
 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
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