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UTKAST TIL 

AVTALE OM SAMMENSLÅING 
 
 

av 
 
 

Sykehuset Buskerud HF 
org.nr. 883975332 

 
 

Ringerike sykehus HF 
org.nr. 983975348 

 
 

Sykehuset Asker og Bærum HF 
org.nr. 983971687 

 
 

og 
 
 

Buskerud-delen av Blefjell sykehus HF 
org.nr. 883975162 

 
 

til nytt helseforetak 
 
 

Vestre Viken HF 1 
 
 
Styret for Helse Sør-Øst RHF har i sak 108-2008 pkt 11 besluttet at virksomhetene i de 
eksisterende foretakene Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker 
og Bærum HF samt Buskerud-delen av Blefjell sykehus HF skal slås sammen og inngå i et 
nytt helseforetak i sykehusområde Vestre Viken. Sammenslåingen vil skje ved at 
virksomhetene i disse foretak overføres til Vestre Viken HF i henhold til denne avtale og 
påfølgende vedtak i foretaksmøtene. 

                                                 
1 Navn på det nye helseforetaket i sykehusområde Vestre Viken blir fastsatt i stiftelsesmøte. Vestre Viken HF 

brukes gjennomgående i dette dokumentet som arbeidsnavn. 



Utkast til avtale om sammenslåing av Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset 
Asker og Bærum HF og Buskerud-delen av Blefjell sykehus HF 
 

Side 2 av 4 

 
1. På bakgrunn av styret for Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 108-2008 inngår styrene i 

Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF samt 
Blefjell sykehus HF denne avtale om overføring av virksomhetene til det nye Vestre Viken 
HF, samt nærmere regulering av prosessen frem mot slik overføring. 
 
 

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF stifter det nye helseforetaket Vestre Viken HF den 30. mars 
2009. 
 
 

3. Det er forutsatt at Vestre Viken HF skal få overført virksomhetene ved Sykehuset 
Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF samt Buskerud-
delen av Blefjell sykehus HF pr 1. juli 2009. 
 
Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter for Vestre Viken HF er vedlegg til avtalen. 
 
 

4. Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter, herunder offentlige 
tillatelser, og forpliktelser tilhørende virksomheten ved Sykehuset Buskerud HF, 
Ringerike sykehus HF og Sykehuset Asker og Bærum HF overføres som en helhet til 
Vestre Viken HF i tråd med helseforetaksloven § 50 om omdanning. 
 
Fra Blefjell sykehus HF overføres eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, og 
forpliktelser tilhørende de geografiske lokasjoner / virksomheter i Buskerud som en 
helhet til Vestre Viken HF i tråd med helseforetaksloven § 50 om omdanning. 
 
Delingen av Blefjell sykehus HF skal gjennomføres på en slik måte at hele virksomheten, 
inkludert ansatte, eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, og forpliktelser 
fordeles mellom de geografiske lokasjoner / virksomheter i henholdsvis Telemark og 
Buskerud. Delingen vil bli spesifisert i fisjonsplan som stadfestes av foretaksmøtet for 
Blefjell sykehus HF etter forutgående vedtak av styret for Blefjell sykehus HF. 
Interimsstyret for sykehusområde Vestre Viken skal gis anledning til å uttale seg om 
fisjonsplanen før denne endelig vedtas. 
 
 

5. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil på stiftelsesmøtet for Vestre Viken HF velge styret for det 
nye helseforetaket. 
 
På tidspunktet for stiftelse av Vestre Viken HF vil det ikke være gjennomført lovfestet valg 
av de ansattes styremedlemmer til styret. I tråd med helseforetaksloven § 22 har de 
ansatte rett til en forholdsmessig andel av styremedlemmene. Helse Sør-Øst RHF har 
bedt de ansattes organisasjoner om å enes om styrerepresentasjon i den nye Vestre 
Viken HF. Det forutsettes at de ansattes organisasjoner inngår en avtale om dette. Valget 
skjer innen rammen av dagens lovlig valgte ansatte styremedlemmer ved de involverte 
helseforetakene. De ansattes omforente forslag til styremedlemmer vil bli stadfestet på 
stiftelsesmøtet for Vestre Viken HF eller etterfølgende foretaksmøte for Vestre Viken HF. 
 
Disse medlemmene gis tjenestetid frem til de ansatte i Vestre Viken HF etter 
overføringstidspunktet har gjennomført lovfestet valg av de ansattes styremedlemmer.  
 
 

6. Foretaksmøtene i Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og 
Bærum HF samt Blefjell sykehus HF skal før 1. juli 2009, etter forslag fra styrene i 
henholdsvis for Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og 
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Bærum HF samt Blefjell sykehus HF, vedta at Sykehuset Buskerud HF, Ringerike 
sykehus HF og Sykehuset Asker og Bærum HF sine samlede virksomhet samt den 
samlede virksomheten ved Buskerud-delen i Blefjell sykehus HF som nærmere definert i 
fisjonsplan, jf. pkt 4, med tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser, 
og forpliktelser overføres til Vestre Viken HF per 1. juli 2009. 
 
 

7. Foretaksmøtene i Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og 
Bærum HF samt Blefjell sykehus HF vil vedta forslag om oppløsning av helseforetakene 
og oppnevne avviklingsstyrer. For Blefjell sykehus HF vil vedtak om oppløsning skje når 
den samlede virksomhet er overført henholdsvis Vestre Viken HF og Sykehuset 
Telemark HF, slik at foretaket er tømt. 
 
 

8. Virksomhetene overføres med regnskapsmessig kontinuitet, jf. helseforetaksloven § 50. 
 
Foretakene er i henhold til helseforetaksloven § 43 regnskapspliktig etter regnskapsloven 
slik at de overtatte virksomhetene med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser 
må regnskapsføres i det overtakende foretaket etter reglene i regnskapsloven. 
 
Sammenslåingen gjennomføres med regnskapsmessig virkning per 1. januar 2009. 
 
 

9. Sammenslåingen innebærer en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand 
for de ansatte ved for Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker 
og Bærum HF og Blefjell sykehus HF. Det innebærer at reglene om de ansattes 
rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, jf. arbeidsmiljøloven kap. 16 får anvendelse. 
 
Eksisterende rettigheter og forpliktelser for de ansatte i de overdragende foretakene skal 
overføres til det overtakende foretak. Sammenslåingen i seg selv er ikke 
oppsigelsesgrunn for de ansatte. 
 
Omstillingsavtalen i Helse Sør-Øst tas i bruk. 
 
De ansatte ved for Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og 
Bærum HF samt Blefjell sykehus HF vil bli overført til Vestre Viken HF med 
pensjonsordningene de har i de overdragende foretakene. 
 
Daglig leder ved foretakene forestår drøftinger i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-5 med 
de tillitsvalgte i samtlige involverte foretak snarest mulig, dersom slike drøftinger ikke 
allerede er gjennomført. Herunder skal det gis særlig informasjon om grunnen til 
overføringen, fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen, de rettslige, og økonomiske 
og sosiale følger overføringen får for arbeidstakerne, planlagte tiltak overfor 
arbeidstakerne og reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen til å utøve slike rettigheter. 
 
Daglig leder ved foretakene skal, snarest mulig og i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-6, 
informere de berørte arbeidstakere om overdragelsen. Det skal gis særskilt informasjon 
om forhold nevnt i arbeidsmiljøloven § 16-5 andre ledd bokstavene a til f. 
 
 

10. Sammenslåingen innebærer at de overdragende foretaks forpliktelser overføres til Vestre 
Viken HF med befriende virkning for de overdragende foretakene, jf. helseforetaksloven § 
50 annet og femte ledd. 
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De involverte helseforetakene skal samarbeide om å orientere sentrale avtalemotparter 
og forretningsforbindelser om sammenslåingen og skifte av avtalemotpart. 
 
 

11. Helseforetakene er med hjemmel i helseforetaksloven § 50 femte jf. tredje ledd fritatt fra 
krav om betaling av dokumentavgift eller tinglysningsgebyr ved overføring av hjemmel til 
fast eiendom som overføres sammen med virksomheten for øvrig i medhold av 
helseforetaksloven § 50. Tilsvarende er Vestre Viken HF også fritatt fra å betale 
omregistreringsavgift ved overføring av biler og båter, og det påløper ikke rettsgebyr for 
registreringer i Foretaksregisteret i forbindelse med omdanningen. 
 
 

12. Gjennomføringen av denne avtalen er betinget av at foretaksmøtene for Sykehuset 
Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF samt Blefjell 
sykehus HF har gitt sin tilslutning til avtalen. 

 
 
 
   

Sted / dato  interimsstyret i sykehusområde Vestre Viken 
   

Sted / dato  Sykehuset Buskerud HF 
   

Sted / dato  Ringerike sykehus HF 
   

Sted / dato  Sykehuset Asker og Bærum HF 
   

Sted / dato  Blefjell sykehus HF 
 


