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Retningslinjer for omstilling i Helse Midt-Norge. 
Administrerende direktør har det overordnede ansvar for gjennomføring av 

omstillingsprosesser i sitt foretak. Prosessene skal gjennomføres i samråd med de ansatte og 

deres tillitsvalgte og være preget av ryddighet, forutsigbarhet og høy kvalitet. Det vises for 

øvrig til hovedavtalen og arbeidsmiljølovens bestemmelser om endring / omstilling.  

 

Før beslutning: 

 Synliggjøre behov for omstilling og utarbeide forslag til endringer. Tillitsvalgte og 

verneombud involveres så tidlig som mulig 

 Informasjon til enhetens ansatte inkludert overordnet tidsplan for omstillingen 

 Risikovurdering  

 Drøfting med tillitsvalgte / verneombud 

 Vurder om omstillingen er av et slikt omfang at den skal framlegges for AMU  

 

Beslutning: 

 Endelig beslutning skal bygge på risikoanalysen, innspill fra tillitsvalgte, verneombud 

og eventuelt AMU 

 Informasjon til alle berørte ansatte 

 Presentere plan for fremdrift, effektuering og informasjon 

 

Gjennomføring / Iverksettelse: 

 Leder iverksetter så raskt som mulig etter vedtak 

 Leder planlegger kartleggingssamtaler med berørte ansattgrupper 

 

Evaluering 
------------------  

 

Dersom iverksettelse og konsekvens av omstilling medfører overtallighet 

skal følgende ligge til grunn: 
 

Forberedelse til innplassering og/eller overtallighet 

Ledelsen skal før overtallighet sikre: 

 At det gjøres en gjennomgang av midlertidige tilsettingsforhold jfr. arbeidsmiljøloven 

før prosessen igangsettes. Bruk av overtid og mertid skal også gjennomgås 

 En vurdering av tilsettingsstopp med hensyn til ekstern rekruttering, der dette er mulig 

 En kritisk gjennomgang av eksterne tjenester og leveranser med særlig fokus på 

innleie 

 En vurdering av omplasseringer ved naturlig avgang, omskolering m.m. 

 

Gjennomføring ved overtallighet 

1. Beslutning  

Ledelsen klargjør grunnlaget for omstillingen og fastsetter bemannings- og kompetansebehov 

for den omstilte organisasjonen. Dette skal skje i dialog med medarbeidere og 

verneombud/tillitsvalgte. 

 

Før foretakets ledelse fatter endelig beslutning om overtallighet skal følgende drøftes 
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med ansattes organisasjoner: 

 Grunnlaget for omstillingen 

 Hvordan omstillingen skal gjennomføres / organiseres. Dette skal også omfatte 

hvordan uenighet knyttet til utvelgelse av overtallige medarbeidere håndteres 

 Prinsipper for utvelgelse 

 

2. Prinsipper for utvelgelse av overtallige 
Følgende prinsipper skal legges til grunn ved alle slike prosesser: 

 

Ansiennitet er hovedregelen, men kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Foretakets 

kompetansebehov og sosiale forhold hos den enkelte medarbeider, kan være saklige 

begrunnelser. Det forutsettes en dokumentasjon av disse forholdene og fravikelse av 

ansiennitet skal drøftes med tillitsvalgte ihht HA § 36. 

 

Med tjenesteansiennitet menes: 

 All sammenhengende tjenestetid i helseforetaket, med utgangspunkt i faste 

tilsettingsforhold og vikariater, uavhengig av utlønningsform. I dette regnes 

opparbeidet tjenesteansiennitet fra fylkeskommunen ihht overdragelsesavtalen ved 

etableringen av helseforetakene høsten -01. Kortvarige avbrudd på inntil 3 måneder 

anses som sammenhengende. 

 Alle permisjoner medregnes 

 

Det skal tas særlig hensyn til eldre arbeidstakere i virksomheten i henhold til etablert 

praksis, jf. arbeidsmiljøloven. 

 

3. Individuelle samtaler med de overtallige -Gjensidig informasjonsplikt 

Leder skal informere den overtallige i en egen samtale, hvor det også informeres om tiltak og 

eventuelle tilbud. Arbeidstakeren har rett til å ta med seg sin tillitsvalgt/rådgiver i denne 

samtalen og skal opplyses om denne retten. Begge parter er etter denne samtalen forpliktet til 

å jobbe for å finne løsninger innenfor foretaket. Samtalen skal dokumenteres med signert 

referat. 

 

4. Tilbud om annet passende arbeid 

Ved ledig stilling eller hvor ansiennitet gir mulighet for innplassering i annen stilling får 

arbeidstaker tilbud om denne stillingen. I arbeidet med å finne annet passende arbeid kan 

arbeidsgiver vurdere om det er aktuelt å benytte virkemidler som økonomisk kompensasjon, 

for eksempel til flytting, pendlertilskudd, lønnstilskudd, eller kompetanseutvikling. 

 

Det tilligger arbeidsgiver å bestemme hvilke virkemidler som er aktuelle og nødvendige for å 

nå de mål som er satt for de ulike omstillingsprosesser, samt hvem som evt. skal tilbys hvilket 

virkemiddel. 

 

Arbeidsgivers beslutninger om eventuelle konkrete virkemidler skal tas opp med arbeidstaker 

etter denne retningslinjen. 

 

Arbeidsgivers konkrete tilbud er en sak mellom leder og medarbeider. Dette skal gjøres til 

gjenstand for individuell avtale. 
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5. Oppsigelser og sluttvederlagsordninger 

Dersom det, innen utgangen av 4 uker etter samtalen (ref.pkt 3), ikke har lyktes å finne 

alternative løsninger, fast eller midlertidig, innenfor foretaket, skal enten oppsigelse gis 

eller det etableres en skriftlig avtale om sluttvederlag (se eget punkt om sluttvederlag).  

Dersom partene i den individuelle samtalen er enige om at fristen pga sakens art skal 

forlenges, skal forlenget frist fremgå av referatet. 

 

 

Oppsigelse 

Oppsigelse skal gis i henhold til de krav og oppsigelsestider som følger av 

arbeidsmiljøloven og/eller arbeidsreglement. 

 

I større omstillingsprosesser med overtallighet som konsekvens kan arbeidsgiver vurdere å 

opprette en omstillingsenhet som en tidsbegrenset prosjektavdeling, eller inngå avtale med 

eksternt omstillingsselskap/bemanningsbyrå. Det skal i forbindelse med overføringen gjøres 

en individuell avtale for den enkelte som beskriver mål og tiltak. 

 

Sluttvederlagsordninger 

Som alternativ til ordinær oppsigelse har Helse Midt-Norge følgende tilbud: 

 

1. I tillegg til månedlig lønn i oppsigelsestiden, utbetales ved fratredelse et sluttvederlag slik 

at samlet lønnsutbetaling tilsvarer 6 månedslønner. Med lønn menes fast lønn og faste 

variable tillegg. 

Lønn for oppsigelsestiden er feriepengeberettiget mens sluttvederlaget ikke er 

feriepengeberettiget. Det er verken arbeidsrett eller arbeidsplikt i oppsigelsestiden. 

2. Om aktuelt kan overføring av arbeidsforholdet til samarbeidende omstillingsselskap med 

utvidet lønnsgaranti være en mulighet. 

 

En forutsetning for å få sluttvederlagsordning, er at den ansatte selv sier opp sin stilling. 

Dette innebærer at vedkommende ikke har fortrinnsrett til ny tilsetting. 

 

Fortrinnsrett til ny tilsetting: 

Medarbeidere som sies opp i helseforetakene i Helse Midt- Norge omfattes av bestemmelsene 

om fortrinnsrett. Etter disse bestemmelsene er fortrinnsretten prioritert slik: 

 

1. Fortrinnsrett for arbeidstakere som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold og 

fortrinnsrett for arbeidstakere som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for 

oppsigelse, jf. aml § 14-2 (1) og 14-2 (2) tredje punktum. 

2. Fortrinnsrett for deltidsansatte til høyere stillingsprosent, jf. aml § 14-3. 

3. Fortrinnsrett for midlertidig ansatte som på grunn av virksomhetens forhold ikke får 

fortsatt ansettelse, jf. aml § 14-2 (2) første punktum. 

4. Fortrinnsrett for ansatte som ved virksomhetsoverdragelse har gjort reservasjonsretten 

gjeldende, jf. aml § 16-3 nr. 3. 

5. Innenfor regionen skal overtallige også ha fortrinnsrett til ledige stillinger i andre 

foretak, forutsatt at de er kvalifisert og aktivt søker stillingen selv. Den enkelte som 

har fortrinnsrett etter denne bestemmelsen, vil selv måtte holde seg oppdatert i forhold 

til ledige stillinger. 

 

Fortrinnsretten utløses bare når foretaket skal foreta nytilsettinger eller stillingsutvidelser. 


