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1. Hva saken gjelder 

 
GAT er et system for ressurs- og arbeidstidsplanlegging som benyttes av alle helseforetakene i 
Helse Sør-Øst. Konsernrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon av GAT med formål 
å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig, overordnet styrings- og forvaltningsmodell for 
GAT i hele foretaksgruppen og om denne fungerer etter hensikten (se vedlegg, Rapport 12/2017 
«Revisjon forvaltning av GAT»).  
 
Konsernrevisjonen konkluderer i sin rapport med at forvaltningsmodellen for regionalt 
arbeidsplansystem bør styrkes for å realisere potensielle gevinster med en regional 
arbeidsplantjeneste. Konsernrevisjonen fremmer fire hovedanbefalinger i sin rapport: 

- Forvaltningsmodellen videreutvikles til en helhetlig modell som operasjonaliseres 

- Premissgiverrollen styrkes 

- Det etableres arena for felles forpliktende beslutninger 

- Det defineres krav til bruker- og forvaltningskompetanse 
 
Styresaken omhandler oppfølging i Helse Sør-Øst RHF av Konsernrevisjonens anbefalinger.  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
I det følgende beskrives hovedanbefalingene som Konsernrevisjonen påpeker i sin 
revisjonsrapport med forslag til tiltak.  
 

Forvaltningsmodellen 

Den gjeldende forvaltningsmodellen for GAT bygger på styresak 058-2007 (Stab og støtte. 
Fellestjenester i Helse Sør-Øst) og styresak 068-2007 (Fellesløsninger for ressursstyring). 
Forvaltningsmodellen definerer aktørenes roller og ansvar. Etter mer enn 10 års drift har det vært 
gjennomført flere mindre justeringer i forvaltningsmodellen. Med de anbefalinger som er gitt av 
Konsernrevisjonen, er det behov for å oppdatere og videreutvikle forvaltningsmodellen. 
 
Sentralt i arbeidet står det å tydeliggjøre styringsprinsippene, klargjøre roller og ansvar, beskrive 
beslutningsprosesser, samt å etablere klare kvalitetsmål for forvaltningen. En oppdatert og 
helhetlig forvaltningsmodell skal føre til klarere rammer og føringer for både det overordnede 
strategiske og det operative arbeidet med GAT og vil kunne gi bedre utnyttelse av den samlede 
kompetansen i GAT-forvaltningen. Overordnet skal systemet GAT bidra til realisering av 
strategier for ressurs- og arbeidsplanlegging, for å møte planleggings- og styringsbehovene til 
helseforetakene på en effektiv måte.  
 
For å harmonisere styringen av regionale fellessystemer på tvers av fagområdene, vil arbeidet med 
forvaltningsmodellen for GAT vurderes opp mot ny forvaltningsmodell for øvrige sentrale IKT-
systemer.  
 
Det vises for øvrig til vedlagte skisse av styrings- og forvaltningsmodell for GAT (se vedlegg, 
Illustrasjon forvaltningsmodell GAT). 
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Systemeierrollen 

Helse Sør-Øst RHF har som systemeier et totalansvar for den regionale arbeidsplantjenesten, 
med overordnet ansvar for både strategi, forvaltning og funksjonell kvalitet for sluttbrukere. 
Systemeierrollen og samhandlingen mellom de ulike aktørene som inngår i GAT-forvaltningen 
skal styrkes. En viktig del av dette er å få på plass en helhetlig forvaltningsmodell for alle 
fellesregionale HR-systemer, med tydelig kvalitetsmål for forvaltning av tjenestene og et system 
for hvordan dette følges opp.  
 
Systemeierrollen styrkes med etablering av et rådgivende forum for HR-systemer med 
systemeierne for HR-systemene i helseforetakene. Det regionale HR-direktørmøtet har tidligere 
ivaretatt denne rollen, og det er vurdert at denne arenaen må reaktiveres. Et formelt rådgivende 
forum for de regionale HR-systemene skal gi råd til regional systemeier, komme med anbefalinger 
til prioriteringer og fremme behov for videreutvikling. Forumet skal behandle saker innen 
utvikling av strategi og bidra i arbeidet med felles føringer og retningslinjer for forvaltningen av 
HR-systemene. I tillegg skal operasjonaliseringen og oppfølgingen av systemeiers beslutninger, 
inkludert målsettinger for forvaltningen av de regionale HR-systemene, behandles av forumet. 
Målet er at HR-systemene videreutvikles slik at systemtjenestene fra tjenesteleverandøren 
Sykehuspartner HF ivaretar foretakenes prioriterte behov og leveres kostnadseffektivt. 
 
Helse Sør-Øst RHF legger opp til en sterkere oppfølging av felles tjenesteleverandør og vil 
fremover ivareta rollen som systemeier på en mer tydelig måte. Revisjonsrapporten peker særlig 
på et behov for en tettere oppfølging av Sykehuspartner HF. Det vil bli dedikert ressurser til dette 
arbeidet i avdeling for Personal og kompetanseutvikling.  
 
Revisjonsrapporten peker på at en god og effektiv videreutvikling av GAT-forvaltningen 
forutsetter at helseforetakene har god intern styring av arbeidet med ressurs- og 
arbeidstidsplanlegging i egen virksomhet. Da GAT er en fellesregional tjeneste forutsetter dette at 
Sykehuspartner HF får tydelige føringer for systemforvaltningen og at det blir tatt nødvendige 
beslutninger. En viktig funksjon for systemeier er å sørge for at nødvendige beslutninger kommer 
på plass. Forvaltningsmodellen vil tydeliggjøre roller og ansvar, samt saksgangen i 
beslutningsprosesser knyttet til den løpende GaAT-forvaltningen. Beslutninger som krever 
investeringer behandles i de ordinære budsjettprosessene knyttet til økonomisk langtidsplan og 
konkretiseres nærmere i den årlige budsjettprosessen.  
 

Arena for medvirkning og medbestemmelse 

Ressursstyring- og arbeidsplanlegging berører i stor grad partsforholdet mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjonene. For å sikre medvirkning i beslutningsprosessene, må det være en 
formell arena hvor de ulike partene kan ta opp saker og forpliktende beslutninger drøftes.  
 
«Rådgivende forum for medbestemmelse i regionale HR-systemer» ble etablert i 2014. Formålet 
med forumet er ivaretakelse av den formelle medbestemmelsesretten. Hovedoppgaven for 
forumet er å gjennomgå nye versjoner og oppgraderinger av HR systemene og avklare 
samarbeidsprosessene rundt HR-systemer og tjenester i foretaksgruppen. Forumet skal ha et 
særskilt fokus på systemendringer som vil kunne påvirke hvordan arbeidsplansystemet ivaretar 
gjeldende lov og avtaler. Forumet ledes i dag av direktør for Personal og kompetanseutvikling. 
Deltakere er konserntillitsvalgte, konsernverneombud og tjenesteansvarlige fra Sykehuspartner 
HF.  
 
Det er vurdert at «Rådgivende forum for medbestemmelse i regionale HR-systemer» bør 
videreføres. Mandatet til forumet er nylig oppdatert, og behandlet i samarbeidsmøte med 
konserntillitsvalgte og konsernverneombudet.  
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Saker i «Rådgivende forum for medbestemmelse i regionale HR-systemer» som er aktuelle for 
lokal implementering skal også tas opp og eventuelt drøftes i partsarbeidet i hvert enkelt berørte 
foretak. Dette må gjøres for å sikre en gjennomgående medvirkning og medbestemmelse i hele 
foretaksgruppen knyttet til HR-systemene og systemforvaltningen. 
 
For å bidra til god og effektiv systemforvaltning i helseforetakene og for å operativt følge opp 
premisser knyttet til ressursstyring og arbeidsplansystem, ble fellesarena for RAPS (Ressursstyring 
og ArbeidsPlanSystem) etablert i 2010. RAPS skal bidra til god forankring i foretakene for 
beslutninger som berører brukerne. 
 
Fellesarena for ressursstyring og arbeidsplanlegging videreføres og mandatet for fellesarenaen 
oppdateres i henhold til ny forvaltningsmodell, slik at beslutningsprosesser og formell 
saksbehandling blir tydelig for forumets deltakere og samarbeidende parter. 
 

Bruker- og forvaltningskompetanse 

Riktig kompetanse i bruk av systemet GAT er nødvendig for god ressurs- og 
arbeidstidsplanlegging. Revisjonen ved de lokale helseforetakene har avdekket at det ikke er 
etablert kompetansekrav til de ulike rollene som skal betjene systemene. Dette gjelder i størst 
grad ledere på ulike nivå, men omfatter også støttefunksjoner for ledere og tillitsvalgte som skal 
ha tilgang til systemene for å ivareta sin rolle. Generelle kompetansekrav for de ulike brukerne av 
systemet vil bidra til riktigere og mer effektiv og bruk av GAT.  
 
Det er vurdert at det bør etableres en regional standard for kompetansekrav til ledere, 
støttefunksjoner og tillitsvalgte som skal ha tilgang og bruke systemet. En regional 
kompetansestandard vil være grunnlaget for lokal opplæringen i HF-ene og bidra til at GAT-
brukerne har den nødvendige kompetansen til å utføre sine oppgaver. En felles 
kompetansestandard skal også bidra til at bruken av arbeidsplansystemet blir mer lik mellom 
foretakene.  
 

Handlingsplan 

Tiltaksområde Beskrivelse Frist Ansvar 

Forvaltningsmodellen Videreutvikle forvaltningsmodellen, 
prinsipper, roller, ansvar, 
beslutningsprosesser og 
kvalitetsmål.  

Arbeidet ses i forhold til ny 
forvaltningsmodell for andre 
sentrale IKT-systemer 

01.11 2018 Direktør Personal 
og kompetanse-
utvikling RHF 

Dedikere ressurser til 
ivaretakelse av 
systemeierrollen/ 
premissgiverrollen 

Styrke ressursene i avdeling for 
Personal og 
kompetanseutviklingfor oppfølging 
av 
systemeierrollen/premissgiverrollen 

31.12.2018 Direktør Personal 
og kompetanse-
utvikling RHF 
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Rådgivende forum for 
HR-systemer 

Etablere mandat for Rådgivende 
forum for HR-systemer 
(målgruppen er helseforetakenes 
HR-direktører) 

01.10.2018 Direktør Personal 
og kompetanse-
utvikling RHF 

Rådgivende forum for 
medbestemmelse i 
regionale HR-
systemer 

Oppdatert mandat forankres i 
samarbeidsmøtet (målgruppen er  
konserntillitsvalgte, 
konsernverneombud og 
tjenesteansvarlige fra Sykehus-
partner HR) 

01.07.2018 Direktør Personal 
og kompetanse-
utvikling RHF 

Bruker- og  
forvaltnings--
kompetanse 

Etablere en regional standard for 
kompetansekrav for ulike brukere 
av GAT (ledere, støttepersonell og 
lokale tillitsvalgte) 

01.12.2018 Direktør Personal 
og kompetanse-
utvikling RHF i 
samarbeid med 
Sykehuspartner HF 

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør anbefaler at temaene i Konsernrevisjonens rapport følges opp slik som 
beskrevet i handlingsplanen ovenfor. Tiltakene som er beskrevet, sammen med tiltakene som 
gjennomføres i Sykehuspartner HF og det enkelte helseforetak, vil gi en styrings- og 
forvaltningsmodell med tydelige roller og ansvar. Videre vil tiltakene sikre medbestemmelse og 
forutsigbare beslutningsprosesser, samt at det vil bidra til at brukere har relevant kompetanse 
knyttet til bruken av GAT.  
 
Tilgangsstyringen for HR-systemene følger definerte roller i Personalportalen. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar revisjonsrapporten og tiltakene for oppfølging i 
Helse Sør-Øst RHF til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Konsernrevisjonens rapport 12/2017 «Revisjon forvaltning av GAT» 

 Illustrasjon forvaltningsmodell GAT 
 

Utrykte vedlegg: 

 Styresak 058-2007 Stab og støtte. Fellestjenester i Helse Sør-Øst 

 Styresak 068-2007 Fellesløsninger for ressursstyring.  


