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Dato: 

09.09.2019 

 

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden: 
Nina Mevold, Administrerende direktør 

Nina Føreland, Organisasjonsdirektør 

Marianne Hammersmark, Rådgiver (Ref./protokoll) 

Vegar Ø. Haaland, prosjektdirektør KOM 

Siri Tønnessen Klinikk dir MSK 

Nina Iversen, Klinikkdir. Somatikk SSK 

Siv Ostermann, Stedfortreder Klinikkdir. SSA 

Øystein Evjen Olsen, Klinikkdir. SSF 

Signy Svensson, Kommunikasjonsdirektør 

Per Qvarnstrøm, Øk.dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nito 

Mette Sevaldson FTV 

Anne Lise Bech KTV 

  

Hovedverneombud 

Jarle Christiansen SSA 

Elin E. Osen SSF 

Martin Kjelsaas SSK 

 

Tekna 

Frank Erik Strømland FTV 

 

Delta 

Thor Arne Thorkildsen KTV PTSS 

 

Fra arbeidstakersiden: 
 

NSF: 

Grethe Dølbakken FTV 

Bente Liv Hagen KTV, SSA 

Anette Lind KTV SSK 

 

Den norske legeforening  

Susanne Hernes FTV, OF 

Cecilie Lunden Gundersen, KTV SSA 

Hans Thorwild Thomassen KTV SSK 

Kari Benitez FTV YLF 

 

Fagforbundet 

Merethe K. Hoel FTV 

Torill Førsund KTV, KPH 

Eldrid Mathisen KTV MSK 

Anne Amdal KTV SSF 

 

NFF 

Ingrid E. Natvig KTV 

 

Drøfting:  
 

Bakgrunn: 

I juni-møtet vedtok et enstemmig styret at ledelsen ved SSHF skal legge fram en plan for innsparing på 200 

millioner kroner. SSHF holder på å utarbeide en masterplan for økonomi som skal legges frem for styret 

19.9, jf. styreprotokoll sak 34-2019 pkt. 4. 

 

Planen skal gi styret en oversikt over tiltak som kan bidra til at foretaket kommer inn på en mer bærekraftig 

økonomisk kurs.  

 



Sørlandet sykehus HF   side 2 av 3 

Det er i dag invitert til et ekstra drøftingsmøte hvor foreløpig tiltak, fremdrift og prosess skal drøftes. Det 

ordinære dialog/drøftingsmøte før styremøtet holdes som planlagt 18.09.19. Det er avholdt dialogmøter i 

klinikkene og skal gjennomføres et dialogmøte for stab fredag 13.9 gjeldende masterplan for økonomi.  

 

Innspill fra tillitsvalgte: 

 

NSF spiller inn at det er viktig å også se på hva vi ikke skal gjøre. Hvilke oppgaver kan prioriteres bort. Dette 

støttes av Dnlf og NITO. 

 

Fagforbundet peker på at det er en utfordring å ha en god og hensiktsmessig involveringen med de gitte 

resursene tillitsvalgte har. Dette oppleves som en stor utfordring, spesielt i dette arbeidet. 

Fagforbundet KTV KPH melder om at det har vært lite informasjon og svak involvering av tillitsvalgte i 

arbeidet med masterplan i KPH. Adm.dir informerer om at i KPH dreier det seg mye om at pengene skal 

strekke til høyere produktivitet – i tråd med føringene fra vår eier. KPH er med i analysearbeidet. Involvering 

av klinikktillitsvalgte skal skjer og adm.dir vil ta dette videre med klinikkdir. for KPH. 

 

Dnlf KTV SSA undrer seg over hvorfor det skal være et nedtrekk på 1 % i administrasjonene, og ikke 1,5 % 

slik som det er i klinikkene. Dnlf stiller spørsmål om hvorfor det tas ned mer i det pasientnære arbeidet. 

Adm.dir svarer ut at også stab skal det være et nedtrekk 1,5 %. Adm.dir presiserer at 1,5 % er et «tenkt tall» 

og at det fortsatt er en for lav besparelse. Fagforbundet advarer mot å «ta blindt» 1,5 % over hele linjen – 

nedtak et sted kan føre til økninger andre steder og nedtaket må derfor sees i sammenheng. Fagforbundet 

legger til at det også er viktig å ta med betraktningene som kommer fra tillitsvalgte som snakker med 

medarbeiderne. Klinikkdir. somatikk SSK kommenterer at det internt i klinikkene sees på fordelingen av 

kuttene; det er ikke slik at alle vil ha samme kuttene. 

Adm.dir spiller inn at analysetemaet vil blant annet se på nyanser og at de skal se på historiskedata; hvor er 

det allerede startet et arbeid med effektivisering. Analyseteamet skal gjøre grundig analyse av 

inntektsfordelingsmodellen. Analyseteamet vil bestå av analytikere, økonomer og fagfolk.  

 

HVO SSA kommenterer at han opplever masterplanen som «forhastet» og at det blir en uryddighet i prosess, 

samt en sammenblanding av masterplan og KOM. HVO kommenterer videre at det er viktig at informasjon 

går, og når, helt ut; det må kvalitetssikres at informasjonen faktisk går helt ut. Fagforbundet støtter dette. 

HVO SSK spiller inn at det er viktig at vi ser sammenhengene og at det skjer en kalibrering fortløpende. Det 

kommenteres videre at ansatte trenger å se en sammenheng i det som gjøres. HVO SSK mener at tiltak fra 

arbeidsgiver må risiko vurderes. 

 

Dnlf spiller inn at det bør være en bedre koordinering rundt involveringen; dialogmøter i klinikkene legges 

til samme dager. 

 

Delta kommenterer at samarbeid med kommuner er viktig, men at det må tas med i beregningen at det kan 

føre til økte kostnader for PTSS (for eksempel flere kjøringer). 

 

Dnlf KTV SSA stiller spørsmål om Øk.dir har oversikt over hvor mye som er gått ut pga fristbrudd. Øk.dir 

responderer med at ca 1,5 mill i mnd går til fristbrudd. Dette går løpende og en ren utgift. Dnlf KTV SSK 

kommenterer at han opplever at ledelsen har brukt for lang tid på å sette inn tiltak for å redusere fristbrudd. 

Videre kommenteres det at det er en dårlig dialog mellom klinikken og ledelsen noe som er med på å skape 

unødvendige HELFO utgifter. 

 

Fagforbundet foreslår at det går ut informasjon om tapet til HLEFO da dette er lite kjent. Fagforbundet 

kommenterer at det kunne vært nyttig å synliggjøre hvem som betaler for hva. 

 

Prosjektdirektør KOM Vegard Ø. Haaland presenterer gevinstestimatene for de første prosjektene i KOM, 8 

prosjekter har ferdigstilt konseptfasen. 

 

NSF KTV stiller spørsmål ved hvordan man kommer frem til tallene som fremkommer i gevinst, for 

eksempel i prosjektet «økt arbeidsglede». Haaland kommenterer at i dette gevinstestimatet er det sett på 

gevinsten ved redusert sykefravær. Dette er akkumulerte summer. 
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NSF kommenterer at det er viktig at gevinster ikke telles to ganger i forhold til tiltak i masterplan og 

gevinster i KOM. Haaland responderer med at det er gjort et arbeid for å kategorisere gevinster fra 

klinikkenes økonomitavler og KOM. Den samlede oversikt over tiltak så langt mulig hensyntar at enkelte 

gevinster er ført opp begge steder 
 

Ylf KTV kommenterer at de er viktig å se sammenhenger; hvor kan f.eks medstudenter benyttes/ involveres i 

oppgaver de «uansett» må gjøre i sin utdanning. 

 

Dnlf FTV uttrykker en bekymring knyttet til lav sannsynlighetsprosent for gevinstrealiseringen i prosjektene. 

 

Evt:  

Fagforbundet KTV SSF melder inn at stilling som personalkonsulent ved SSF er tatt bort. Og etterlyse «hvor 

prosessen har vært». 

Org.dir kommenterer at stillingen ikke er tatt bort og at det er et foreløpig tiltak i forbindelse med nedtrekk 

på 1,5 % i stab å redusere 50 % rådgiverstilling. Det er forslag at denne tas ved naturlig avgang ved SSF. Det 

skal være dialogmøte ang. foreløpige tiltak for stab fredag 13. september, og det vil bli god og 

hensiktsmessig involvering ved en evt. endelig avgjørelse på tiltaket. 

 

 

 


