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MØTEPROTOKOLL 

Drøftinger  
Jfr Hovedavtalens § 42 

 
Dato: 24. april 2019.   
     
Parter: 
Helse Sør-Øst RHF: Tore Robertsen, Rune Simensen og Erik Thorshaug. 
 
Unio:   Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist. 
LO:    Konserntillitsvalgt Lasse Sølvberg. 
Akademikerne: Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard. 
YS:   Konserntillitsvalgt Mette Vilhelmshaugen. 
SAN:   Konserntillitsvalgt Rita von der Fehr. 
 

***   
Helse Sør-Øst RHF viser til at KTV har bedt om drøftingsmøte i e-post 23.04.2019 med hjemmel 
i HA § 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  

 Styresak 032-2019 Veileder for tidligplanlegging av IKT-prosjekter. 
 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN:  
 

Saken er en felles styresak for de 4 regionale helseforetakene, og et resultat av oppdrag gitt i 
foretaksmøtet i januar 2018 under ledelse av Helse Midt Norge. Oppdraget gikk ut på å 
utarbeide en veileder for tidligfaseplanlegging av IKT prosjekter. Formålet med veilederen er å gi 
en felles anbefalt planprosess for tidligfaseplanlegging knyttet til store IKT-investeringstiltak i alle 
de fire regionale helseforetakene. Veilederen er spesielt skrevet for å ivareta behovet for 
underlag knyttet til lånesøknad om investeringer av IKT-prosjekter over 500 mill. kroner – og skal 
brukes ved slike prosjekter. 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombudene ble invitert til å delta i prosjektet, og fikk gjennom 
deltagelsen anledning til å komme med innspill i både prosjekt- og styringsgruppen. Blant annet 
er vi fornøyd med å ha fått med et eget punkt om involvering av tillitsvalgte og vernetjenesten i 
denne typen IKT prosjekter i og med at store IKT investeringer ofte vil føre til endrede 
arbeidsprosesser for medarbeiderne og også påvirke arbeidshverdag og arbeidsmiljø i stor grad.  
Veilederen har blitt et godt dokument som alle regionene er tjent med å følge slik vi ser det. Det 
å ha en felles tilnærming vil bidra til mer helhetlig porteføljestyring, der regionene har mye å lære 
av hverandre. 
Når det gjelder videre forvaltning av veilederen er KTV og KVO noe usikre på hvordan det vil 
forløpe, da det ikke kommer frem i den nå fremlagte styresaken. I styringsgruppens innspill til 
saken da den ble lagt frem for de fire regionale AD-ene 28.januar i år, var anbefalingen å legge 
forvaltningsansvaret til Nasjonal IKT HF. Dette mente også KTV representanten i gruppen var en 
fornuftig løsning, og ga støtte til det. I tillegg var KTV opptatt av at man ved seinere revisjoner av 
veilederen inkluderer tillitsvalgte og vernetjenesten. I saksfremlegget til RHF AD møtet ble dette 
imøtegått ved at deltagelse i prosjekter i regi av felleseide virksomheter reguleres i en generell 
formulering om medvirkning gitt i oppdragsdokumentene for de felleseide helseforetakene for 
2019. Det er fortiden usikkert vedrørende Nasjonal IKTs framtid som selskap. Vi ønsker derfor å 
signalisere vår bekymring dersom videre oppfølging og drift av veilederen blir lagt utenfor våre 
regionale styringslinjer. 
 

 
Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

 
Helse Sør-Øst RHF har merket seg innspillet fra de konserntillitsvalgte. Helse Sør-Øst RHF vil 
sørge for at de konserntillitsvalgte vil bli involvert når veilederen revideres. 
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*** 
Hamar 24. april 2019 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………….. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………… 
KTV for YS      KTV for SAN   
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