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Statsbudsjettet 2015 – kap. 723 Pasientskadenemnda: Tillegg til tildelingsbrev
Helse- og omsorgsdepartementet viser til tillegg til tildelingsbrev av 29. mai 2015 og 14.
august 2015. I dette brevet gir departementet supplerende styringssignaler etter
dialogen om løsningsutkast.
Planleggingsrammer for flytting til Bergen
Departementet viser til at regjeringen i budsjettframlegget for 2016 har foreslått at det
bevilges totalt 25 mill. kroner inklusive mva. til omstillings- og flyttekostnader i 2016
ved etableringen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) i Bergen. I en
overgangsperiode på tre år vil Helseklage ha kontorer både i Oslo og Bergen, og
midlene skal dekke økte kostnader til lønn, økte husleiekostnader og kostnader knyttet
til tiltak for å beholde nøkkelpersonell, kjøp av juridiske tjenester, tilpasning av IKTsystemer mv.
Prosjektdirektøren skal ivareta to hensyn samtidig. For det første skal virksomheten
opprettholde produksjon og kvalitet i omstillingsperioden og i driftsfasen. For det andre
skal kontoret etableres i Bergen senest fra 15. august 2016 og nedlegges i Oslo senest
31. desember 2018. Departementet ber prosjektdirektøren arbeide videre med planer
for å ivareta disse to hensynene innenfor rammen av forslaget til statsbudsjett for 2016
og tilsvarende ramme for 2017 og 2018. Planene må synliggjøre de mulighetene og
begrensningene rammen gir for ivaretakelsen av hensynene. Departementet
understreker samtidig at budsjettprosessene for 2017 og 2018 er selvstendige
prosesser.
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Insentivordning og fortrinnsrett
Departementet viser til utkast insentivordning for ansatte (Overordnet plan for
virkemidler – Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten) som ble oversendt
departementet 21. september som del av løsningsutkastet for virksomhetsendringen.
Prosjektdirektøren har frist til 1. november 2015 med å legge fram et ferdig forslag til
bruk av insentivordninger som er diskutert med de ansattes tillitsvalgte. Departementet
ber Helseklageprosjektet særlig gjøre en ny vurdering av kompetansetiltakene med
studiepermisjon for å sikre at de bidrar til bevaring av kompetanse og sikrer
kostnadseffektiv omstilling.
I tråd med Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling pkt. 2 d vil departementet
drøfte forslaget om insentivordning med den/de sentrale tjenestemannsorganisasjonene som representerer de ansatte i virksomhetene. Departementet
forventer å fastsette insentivordning før 1. januar 2016. Etter at rammen for bruk av
virkemidler er besluttet vil det være Helseklage som innenfor denne rammen, fastsetter
hvilke virkemidler som skal tilbys hvem, for å nå målene som er satt for omstillingen, jf.
særavtalens pkt. 2 c.
Departementet viser til at prosjektdirektøren har orientert de ansatte i Oslo om at ingen
må flytte mot sin vilje i 2016 eller 2017. Det er videre avklart at ansatte i Helfo i
Tønsberg vil få videreført arbeidsforholdet i Helfo. Departementet vil i tillegg orientere
om fritak fra flytteplikt og fortrinnsrett til stillinger i staten i brev til den enkelte
arbeidstaker i sekretariatene for Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd,
Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og til tre
ansatte som vil bli overført fra Helsedirektoratet til Helseklage. Brevet vil inneholde
informasjon om at:










Arbeidsforholdet tidligst overflyttes til Bergen fra 1. januar 2018 med unntak for
ansatte som selv ønsker å flytte til Bergen på et tidligere tidspunkt.
Flytting av arbeidsforhold normalt vil innebære flytteplikt, men at det gjøres
unntak fra flytteplikten fra 1. januar 2018, med mindre det er avtalt et senere
flyttetidspunkt. Flyttetidspunktet kan etter avtale med den enkelte ansatte
forskyves inntil 1. januar 2019
Fritak fra flytteplikt innebærer på den ene siden at arbeidsforholdet til
Helseklage opphører ved flyttetidspunktet og på den andre siden at ansatte med
tilstrekkelig lengde på ansettelsesforholdet kan påberope seg fortrinnsrett til
stillinger i staten to år før og inntil ett år etter flyttetidspunktet
Fortrinsretten gjelder fast ansatte som har vært ansatt i mer enn to år 1. januar
2016 og midlertidig ansatte som fra samme tidspunkt har vært ansatt i fire år
For ansatte som 1. januar 2016 ikke oppfyller krav til lengden på
ansettelsesforholdet, vil fortrinnsretten kunne påberopes fra det tidspunktet
vedkommende har en slik lengde på ansettelsesforholdet
Departementet vil ta initiativ til en avtale med egne tillitsvalgte og be alle
underliggende etater om å inngå avtale med sine tillitsvalgte om å fravike
tjenestemannsloven § 2 om offentlig utlysning for stillinger som ansatte i
Helseklage er kvalifisert for, i perioden 1. januar 2016 til 1. januar 2018.
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Eventuelt kan perioden forlenges til 1. januar 2019, jf. punkt tre ovenfor. Hvis
det blir inngått slik avtale, vil det gi mer begrenset konkurranse om de aktuelle
stillingene enn ved ekstern utlysning
Overføring av oppgaver fra Helsedirektoratet og Helfo
Helseklage skal overta ansvaret for klagesakene fra enheten Klage, anke og regelverk i
Helfo. Ansatte som i dag behandler klagesakene i Helfo, vil bli integrert i den øvrige
virksomheten som er lokalisert i Tønsberg. I regjeringens budsjettframlegg for 2016 er
midlene til klagesaksbehandlingen overført fra kapittel 720 Helsedirektoratet til kapittel
723 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Tidspunkt for overføring av ansvaret for
klagesakene fra Helfo til Helseklage fastsettes gjennom kgl. res. Departementet ber om
at Helseklage i samarbeid med Helfo lager en plan for opplæring og overføring av
kompetanse med sikte på overføring av ansvaret for klagesakene innen 1. januar 2017. I
perioden fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017 behandles klagesakene i Helfo og ansatte
som rekrutteres til Helseklage for å ivareta disse oppgavene, tilsettes midlertidig i Helfo
i samme periode. Helseklage må inngå en avtale med Helfo om opplæring og
overføring av kompetanse, arbeidsgiveransvar, økonomiske rammebetingelser,
tidspunkt for overføring av saksområder mm. Et første utkast til avtale skal foreligge
innen fristen for å levere løsningsforslag 1. november 2015.
Helseklage overtar 1. januar 2016 ansvaret for klagesaker fra Helsedirektoratet som er
omtalt i Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral
helseforvaltning, i lovforslaget som vil bli lagt fram for Stortinget, og i
forskriftsendringer i desember 2015. Videre vil Helseklage, etter delegasjon i kgl. res.,
overta ansvaret for klager på helseforetakenes vedtak, for eksempel vedtak om avslag
på behandlingsreiser og avslag på tildeling av avtalehjemmel for legespesialist og
psykologspesialist. I regjeringens budsjettframlegg for 2016 er midlene til denne
klagesaksbehandlingen overført fra kapittel 720 Helsedirektoratet til kapittel 723
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Helseklageprosjektet må i samarbeid med
Helsedirektoratet legge en plan som sikrer overføring av ansatte og oppgaver, og som
beskriver på hvilken praktisk måte dette skal skje. Helseklage overtar
arbeidsgiveransvaret fra 1. januar 2016. Det skal utarbeides et første utkast til avtale
med Helsedirektoratet som skal foreligge 1. november 2015.
Bistand fra Statsbygg
Departementet har i sammenheng med virksomhetsendringen inngått en
oppdragsavtale med Statsbygg om bistand til etatene i dialogen med utleier om
oppsigelse og endring av leiekontrakter og inngåelse av nye leiekontrakter. I tillegg
skal Statsbygg bistå departementet med å få oversikt over helheten i lokalbruk og
leiekontrakter og med en mer langsiktig og strategisk analyse for helseforvaltningen av
dette området.
Statsbygg skal bistå Pasientskadenemnda og prosjektdirektøren ved avvikling av
leieforholdet i Møllergata 24 og ved inngåelse av ny leiekontrakt i Bergen, herunder
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være rådgiver og bidra til at prosessen er i tråd med Instruks om håndtering av byggeog leiesaker i statlig sivil sektor.
Samlokalisering
Sekretariatet for Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet,
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda innlemmes i Helseklage fra 1. januar 2016 og skal
samlokaliseres med den øvrige virksomheten i lokalene i Møllergata 24 så snart det er
praktisk mulig og senest innen 1. juli 2016. Ansatte som overføres fra Helsedirektoratet
til Helseklage skal samlokaliseres med den øvrige virksomheten så snart det er
praktisk mulig.
Med vennlig hilsen

Ole T. Andersen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Marit Lie
underdirektør

Kopi: Riksrevisjonen
Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda.
Helsedirektoratet
Helfo
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