
MØTEPROTOKOLL 
Drøftinger  

Jfr Hovedavtalens § 42 
 
Dato: 13. september 2017.   
     
Parter: 
Helse Sør-Øst RHF: Hanne Gaaserød, Tore Robertsen og Erik Thorshaug. 
 
Unio:   Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist. 
LO:    Konserntillitsvalgt Svein Øverland. 
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 11.09.2017 med hjemmel 
i HA § 42.  
 
Fremsatt drøftingstema - Krav om drøftinger om:  
• Styresak 086-2017 Vestre Viken HF- Avhending av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3, gnr. 

80, 60/74 av bnr. 32 i 0219 Bærum kommune. 
• Styresak 088-2017 Revidert veileder for tidligfasen i byggeprosjekter. 
 
Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne og YS:  
 

Ad styresak 086-2017 Vestre Viken HF- Avhending av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3,  
 
Bærum sykehus har over lengre tid nyttiggjort deler av eiendommen som foreslås solgt. Det 
har fremkommet at det er vanskelig tilgang på utleieboliger i det aktuelle området, og at 
leiligheter i eiendommen har vært viktig for å kunne sikre nødvendig rekruttering ved 
sykehuset. I saksfremlegget fremgår det at sykehuset fortsatt skal gis rett til å leie leiligheter 
av en ny eier. Om dette vil være en reell adgang for sykehuset vil være avhengig av hvilke 
vilkår som fastsettes mht frister, varighet av leiekontrakt og pris. Dette er det ikke nærmere 
redegjort for.  
 
Å selge leiligheter som sykehuset er i behov av, for å leie dem tilbake av ny eier fremstår som 
lite hensiktsmessig. Det fremkommer i saksfremlegget at det vil være mulig å seksjonere 
eiendommen uten at dette medfører nye plikter for Vestre viken. En seksjonering vil 
muliggjøre avhending av de leilighetene sykehuset ikke har behov for. Sykehuset vil da kunne 
beholde leilighetene som er i bruk i eget eie.  
 

Fremlegg fra konserntillitsvalgte; Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN:  
 
Ad styresak 088-2017 Revidert veileder for tidligfasen i byggeprosjekter. 

 
Konserntillitsvalgte har gjennom tidligere korrespondanse med de administrative direktørene i 
RHFene fått en generell tilgang til å oppnevne sine representanter til flerregionale prosjekter. 
Det har etter hvert blitt gode funksjonelle prosesser og prosedyrer på dette fra begge sider 
(invitasjoner og oppnevninger). Regionforetakene har de siste årene dannet flere felles eide 
helseforetak og man ser at viktige prosjekter som før gikk i regi av regionene selv, med 
direkte utpekte prosjekt- og styringsgruppeledere, med ansvar for å invitere 
konserntillitsvalgte, nå legges til disse felles eide foretakene. De konserntillitsvalgte fremmer 
gjennom denne saken, at det etter vårt syn bør gis en generell adgang til representasjon også 
i de prosjektene som settes i gang i de felles eide foretakene på vegne av de regionale 
foretakene. Det finnes gode eksempler på at både konserntillitsvalgte og konsernverneombud 
har fått tilgang til å oppnevne representanter i denne type prosjekter, f eks under ledelse av 
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Nasjonal IKT, Pasientreiser HF og Sykehusinnkjøp HF. Dette er imidlertid invitasjoner som 
har kommet mer eller mindre sporadisk, eller etter innspill til den enkelte sak. Sak 88 minner 
oss om at det etter vår mening blir nødvendig å få på plass en noe mer tydelig prosedyre på 
dette, slik at de felleseide foretakene har som ett element i oppbygning av prosjekter på 
vegne av regionene, at de også inviterer konserntillitsvalgte og konsernvernetjeneste til å 
delta. På denne måten opprettholdes det gode samarbeidet omkring deltagelse og 
medvirkning/medbestemmelse i nasjonale prosjekter, selv om de legges til å gå i regi av ett 
av de felles eide foretakene. 
  

Helse Sør-Øst RHF bemerker:       
 

Ad styresak 086-2017 Vestre Viken HF- Avhending av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3,  
 
Leieavtalene vil fremover være mellom ny eier og den enkelte ansatte/vikar. Helse Sør-Øst 
RHF forutsetter at det er Vestre Viken HF som administrerer ordningen og er av den 
oppfatning at de ansatte er sikret nødvendig leierett (tilbakeleie) av leilighetene som nå 
selges, ref. styresak 10/2017 for Vestre Viken HF hvor det fremkommer følgende:  
«Styret har behandlet saken i flere møter og det har vært gjennomført en dialog med Bærum 
kommune som har resultert i en tinglyst erklæring om at leilighetene som VVHF eier skal leies 
ut til ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum kommune. En tinglyst rettighet vil følge 
leilighetene uavhengig av eierform.» 
 
Gjennom blant annet denne tinglysningen har Vestre Viken HF vurdert og kommet frem til at 
behovet for tilgang til leiligheter for ansatte er ivaretatt, og at eiendommen ønskes avhendet 
og frigjorte midler således kan finansiere andre investeringer i helseforetaket. Videre har 
Vestre Viken HF gjennom sin utredning vurdert muligheten for salg av individuelle seksjoner, 
men ikke funnet dette hensiktsmessig. 
 
Ad styresak 088-2017 Revidert veileder for tidligfasen i byggeprosjekter. 
 
Helse Sør-Øst RHF konstaterer at drøftingsinnspillet på denne saken ikke omhandler revidert 
veileder for tidligfasen i byggeprosjekter, men forhold som generelt knytter seg til medvirkning 
fra de konserntillitsvalgte i saker/prosjekter som ivaretas av de felles eide helseforetakene. 
Helse Sør-Øst RHF vil anføre følgende: 
 
Formelle rammer for ansattes styrepresentasjon i de felles eide helseforetakene er regulert i 
helseforetaksloven § 23. De ansattes styrerepresentasjon er i dag ivaretatt i alle de aktuelle 
felles eide helseforetakene. Løpende styring og oppfølging av de felles eide helseforetakene, 
herunder den myndighet som utøves av administrerende direktør i RHF gjennom 
foretaksmøter, ivaretas i dag av de administrerende direktørene i RHF og anses som en del 
av daglig ledelse.  
 
Det følger av dette at involvering/medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste relatert til 
RHFets løpende styring og oppfølging av de felles eide helseforetakene naturlig utøves på 
tilsvarende måte som annen involvering knyttet til RHFets aktiviteter. Det er de fora og 
samarbeidsordninger som allerede er etablert mellom Helse Sør-Øst RHF/ administrerende 
direktør og de konserntillitsvalgte/ konsernhovedverneombud som bør benyttes. Det enkelte 
RHF har diskutert og etablert interne rutiner som tar høyde for og legger til rette for at slik 
involvering/ medvirkning kan skje. Dette gjelder særlig følgende hovedaktiviteter knyttet til de 
felles eide helseforetakene; 
 

• utarbeiding av årlig oppdragsdokument 
• behandling av årlig melding og behandling av selskapenes økonomiske langtidsplan 
• andre sentrale saker som for eksempel strategier og handlingsplaner i den grad slike 

saker behandles i egen prosess og ikke som del av plandelen i årlig melding 
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Helse Sør-Øst RHF vil ivareta dette i de etablerte samarbeidsfora, herunder 
samarbeidsmøter og innspillsmøter. Som en del av arbeidet med de årlige 
oppdragsdokumenter vil en også ta stilling til eventuell medvirkning fra konserntillitsvalgte/ 
konsernhovedverneombud i relevante prosjekter som skal gjennomføres av de felles eide 
helseforetakene, slik at medvirkningen kan skje allerede ved oppstart av prosjektarbeidet. 

 
*** 

Hamar 13. september 2017 
 
 
 
.....................………………………                ……………………………………………. 
Helse Sør-Øst RHF     KTV for Unio 
 
 
 
 
………………………………………    …………………………………………….. 
KTV for LO      KTV for Akademikerne 
 
 
 
………………………………………….  ……………………………………………… 
KTV for YS      KTV for SAN   

 
 

 
L: O: 1.8/Faste møter/KTV/drøftingsprot 20170913 – styresaker 86 salg eiendom – 88 veileder byggeprosjekter 
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