
MØTEPROTOKOLL 

Drøftinger  

Jfr Hovedavtalens § 42 

 

Dato: 25.08.2022.   

     

Parter: 
Helse Sør-Øst RHF:  V/Hanne Gaaserød, Tore Robertsen og Svein Tore Valsø 

 

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 23.08.2022 med hjemmel i HA 

§ 42.  

 

Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  

 Styresak 92 – 2022 Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene 

 Styresak 96 – 2022 Vestre Viken HF – Avhending av Blakstad sykehus 

 

Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN: 

 

 

 Ad Styresak 92 – 2022 Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene 

 

I saken beskrives prinsipper for eierstyringen i de felleseide helseforetakene. Ansattes representanter 

har over tid pekt på behovet for sterkere involvering i prosesser og avgjørelser som fattes i de 

felleseide helseforetakene. Etter vårt syn er ansattes medvirkning og medbestemmelse ikke 

tilstrekkelig godt ivaretatt i forslaget til videreutviklingen av eierstyringen. Det vises til ansattes 

representanters brev til det nasjonale AD-møtet datert 230822:  

Notat til AD-møtet – om manglende formell og reell medvirkning i de felleseide helseforetakene                           

Medvirkning og medbestemmelse i helseforetakene er regulert gjennom bestemmelser i 

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalene og i Lov om helseforetak. I de regionale helseforetakene er det 

etablert særskilte ordninger for ansattes medbestemmelse, herunder organisering med 

konserntillitsvalgte og konsernverneombud samt styremedlemmer valgt blant de ansatte. Dette er 

hensiktsmessige ordninger som bidrar til å ivareta innflytelse fra ansatte i underliggende helseforetak.  

  

Det siste ti-året har imidlertid en rekke oppgaver blitt flyttet ut av sykehus-foretakene og regionale 

helseforetak til egne helseforetak. Dette gjelder de felleseide selskapene Luftambulansetjenesten Hf, 

Sykehusinnkjøp Hf, Sykehusbygg Hf, Pasientreiser Hf og Helsetjenestens driftsorganisasjon Hf. Også 

i de enkelte regionale helseforetak kan oppgaver legges ut i egne virksomheter, som Sykehuspartner 

Hf og andre. I disse foretakene treffes det avgjørelser som kan være av stor betydning for arbeidsvilkår 

og arbeidsmiljø i sykehusene. Endringene innebærer at det etableres et skille mellom virksomheten 

hvor arbeidstakerne er ansatt (og har rettigheter), og virksomheten hvor avgjørelsene fattes. Disse 

endringene har bidratt til svekket medbestemmelse og involvering i sektoren. Innretning av bygg og 

IKT-systemer er av særlig stor betydning for arbeidsbetingelsene til ansatte i sykehusene. At en rekke 

avgjørelser er flyttet ut til selskap hvor ansatte i sykehusene ikke har formell innflytelse, svekker 

medbestemmelsen.  

  

Manglende medvirkning og medbestemmelse i de felleseide helseforetakene har vært gjenstand for 

diskusjon mellom partene i de regionale helseforetakene i en årrekke. Problemstillingen ble aktualisert 

på ny i 2021 ved gjennomgang av eierstyringen i de felleseide selskapene. Ansattes representanter har 



blitt invitert med i dialogen og fått fremme forslag til løsninger for å styrke medbestemmelse og 

medvirkning. Våre forslag har i liten grad blitt hensyntatt. Vårt forslag om å etablere observatørplass i 

de felleseides styrer ble avvist med henvisning til at dette ikke følger som plikt av Lov om 

helseforetak. Til dette har vi bemerket at loven ble utformet før ordningen med felleseide selskap ble 

etablert.  

  

Høy grad av medvirkning og medbestemmelse på virksomhetsnivå anses å være et fremtredende 

element i den nordiske modellen. Utfordringer knyttet til medvirkning og medbestemmelse i 

konserndannelser ble behandlet allerede i Medvirkning- og bestemmelsesutvalgets innstilling i 2010. I 

2021 leverte Fougner-utvalget NOU 2021:9 Den norske modellen og framtidens arbeidsliv. Utvalget 

fremhever at endringer i selskapsstruktur kan bidra til at medbestemmelse og medvirkning svekkes. 

Utvalget trekker i denne sammenheng frem konsernorganisering. Med konsernorganisering forstår 

utvalget en organisasjonsform der morselskapet har avgjørende innflytelse. 

  

Ansattes representanter har nå over flere år påpekt manglende delaktighet i prosesser og beslutninger 

som er henlagt til de felleseide selskapene. Vi beklager at det etter lang tids dialog med de regionale 

helseforetakene ikke har latt seg gjøre å etablere ordninger som bringer ansattes representanter 

nærmere beslutningene som fattes i den nye konsernstrukturen med felleseide helseforetakene – og 

derved sikre ansattes medbestemmelse i tråd med intensjonene i lov- og avtaleverk.  

 

 

 Ad Styresak 96 – 2022 Vestre Viken HF – Avhending av Blakstad sykehus 

 I saken forslås det at styret i Helse Sør-Øst skal oversende Vestre Vikens anmodning om salg 

av Blakstad sykehus til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst for behandling. Det framkommer av 

saksfremlegget at den nåværende virksomheten på Blakstad er besluttet flyttet til Drammen. 

Ansattrepresentantene i Vestre Viken har uttrykt bekymring for om de nye fasilitetene for 

psykisk helsevern i Drammen vil ha tilstrekkelig plass til virksomheten som skal flyttes. Etter 

det konserntillitsvalgte kjenner til vil ikke hele virksomheten få plass ved nye Drammen 

sykehus.   

 Avgjørelse knyttet til avhending av Blakstad sykehus bør ikke fattes før det er klarlagt at 

Vestre Viken har tilstrekkelig plass til innplassering av eksisterende virksomhet i nye lokaler. 

Videre bør det kartlegges om øvrige helseforetak i området kan nyttiggjøre seg deler av 

anlegget til behandlingsformål. Konserntillitsvalgte vil i denne sammenheng vise til det 

regionale helseforetakets sørge-for ansvar, og at det er en bred politisk erkjennelse av 

nedbyggingen av behandlingstilbudet til pasienter med psykiske lidelser ikke skal videreføres. 

 Etter konserntillitsvalgtes syn er saken utilstrekkelig belyst. Det følger av dette at den ikke 

bør fremmes til styrebehandling. Konserntillitsvalgte anmoder om at saken sendes tilbake til 

Vestre Viken helseforetak for ny behandling. Helseforetaket bør gi en framstilling av hvor og 

hvordan aktiviteten som i dag ivaretas ved Blakstad skal ivaretas ved avhending. Saken bør 

også gjennomgå drøfting i helseforetaket.  

 

 

 

 

 



Helse Sør-Øst RHF bemerker:       

 Ad Styresak 96 – 2022 Vestre Viken HF – Avhending av Blakstad sykehus 

Etter Helse Sør-Øst RHFs syn er fasiliteter for psykisk helsevern på Nytt sykehus i Drammen 

dimensjonert og utformet med hensyn på å ivareta virksomheten som i dag er lokalisert ved 

Blakstad, og dekker sørge for-ansvaret innenfor dette tjenesteområdet. 

 

Blakstad sykehus har i dag 134 døgnplasser for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB). Virksomheten innen psykisk helsevern og TSB på Blakstad sykehus er 

fordelt på 21 ulike bygg, hvilket gjør det lite areal- og kostnadseffektivt. Nytt sykehus i 

Drammen vil ha 167 døgnplasser og 16 plasser poliklinikk for psykisk helsevern og TSB, 

fordelt på totalt 22 258 kvadratmeter bruttoareal. Til sammenlikning har nybygg psykisk helse 

i Kristiansand, som ferdigstilles på nyåret 2023, 80 døgnplasser fordelt på 10 789 

kvadratmeter bruttoareal.  

 

I tilknytning til bygg for psykisk helsevern i Nytt sykehus i Drammen er det planlagt ulike 

utearealer som er tilpasset aktivitet som trening og lek, samtidig som brukerne får frisk luft, 

dagslys og utsyn. Skjerming av innsyn i både utearealer og bygg er ivaretatt gjennom 

inndeling av uterommene i flere soner. Disse sonene skjermer brukerne fra å bli iakttatt fra 

andre brukere, samtidig som arealene kan observeres fra oppholdsrom. 

 

Nytt sykehus i Drammen er planlagt etter gjeldende framskrivingsmodell for psykisk 

helsevern og tverrfaglig rusbehandling for Helse Sør-Øst RHF. Etter denne modellen vurderes 

det nye sykehuset å være rett dimensjonert for å ivareta behovet til psykisk helsevern i årene 

framover. Da oppdaterte framskrivninger ble utarbeidet i forbindelse med forprosjektet, jf. 

Helse Sør-Øst RHF sak 017-2019 Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen, Vestre 

Viken HF, viste framskrivning av aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling med 

middels utnyttelsesgrad, et noe redusert behov for arealer som kunne frigis til andre formål. 

Framskrivingsmodellen ble revidert i 2021, og beregninger etter ny modell gir et teoretisk 

underskudd på 17 døgnplasser i Nytt sykehus i Drammen i 2040. Hvordan dette behovet skal 

dekkes må imidlertid sees i sammenheng med hele den fremtidige strukturen i Vestre Viken 

HF, et arbeid helseforetaket er i gang med. 

 

Helse Sør-Øst RHF oppfatter at saken er godt belyst og behandlet i Vestre Viken HF. 

Endringer i eiendomsstruktur for psykisk helsevern og flytting av virksomheten på Blakstad 

sykehus har vært oppe i styret i Vestre Viken HF ved flere anledninger. I sak 116-2021 

Eiendomsplan Psykisk helse og Rus (PHR) del 1 – ramme for videre eiendomsutvikling ble 

styret i Vestre Viken HF gitt en redegjørelse for situasjonen for eiendomsmassen knyttet til 

psykisk helsevern, og fremtidig kapasitets- og arealbehov. Styret vedtok rammene for videre 

utvikling av eiendom for psykisk helsevern i denne saken. I sak 32-2022 Driftsorienteringer 

fra administrerende direktør ble styret i Vestre Viken HF orientert om hvilke forberedelser 

som var gjort for flytting av virksomheten på Blakstad til Nytt sykehus i Drammen. I sak 63-

2022 Avhending av Blakstad sykehus mottok styret i Vestre Viken HF en grundig 

redegjørelse om eiendommen og avhendingsprosessen. Styret vedtok i denne saken å selge 

eiendommen, og ba om at saken ble sendt til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF, og 

videre til behandling i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF jf. krav i helseforetaksloven § 31. 

 

 

 



 Ad Styresak 92 – 2022 Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide 

helseforetakene 

 

Administrerende direktør vil først og fremst vise til saksframlegget punkt 2.6, hvor 

involvering av tillitsvalgte i de felleseide helseforetakene drøftes særskilt. De regionale 

helseforetakene anerkjenner konserntillitsvalgte og konsernverneombudenes bidrag for å få til 

gode prosesser både internt i det enkelte RHF, i samarbeidet mellom regionene og i samspillet 

med de felleseide helseforetakene. I saksfremlegget redegjøres det for hvordan konkrete 

endringer de senere årene har bidratt til styrket medvirkning både i forhold til det 

interregionale AD-møtet og i prosesser/aktiviteter som gjennomføres i regi av de felleseide 

helseforetakene.  

 

Det vurderes at de ordningene som nå er etablert, gir godt grunnlag for god involvering og 

medvirkning i de saker som er av strategisk betydning, herunder bl.a. rullering av langsiktig 

plan, budsjett, oppdragsdokument og konkrete prosjekt, og at det bør legges mer vekt på å få 

disse ordningene til å fungere så bra som mulig fremover. Dette gjelder også hvordan de 

felleseide helseforetakene kan ha større oppmerksomhet på å ivareta medvirkningen i 

konkrete prosjekter og utredninger. De regionale helseforetakene erkjenner at det fortsatt er et 

forbedringspotensial på dette området og at administrerende direktør i det regionale 

helseforetaket som har styreleder i et felleseid helseforetak, har et særskilt ansvar for å sikre 

god involvering av interregionale KTV/KVO i dialogen i saker som kan ha vesentlig 

betydning for ansatte i helseforetakene.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*** 

Hamar 24.08.2022 

 

 

 

.....................………………………                ……………………………………………. 

Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 

 

 

 

 

………………………………………    …………………………………………….. 

KTV for LO      KTV for Akademikerne 

 

 

 

………………………………………….  ……………………………………………… 

KTV for YS      KTV for SAN   

 

 

 

 



 

 

 

 

 


