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Statsbudsjettet 2016 kap.720 Helsedirektoratet: Tillegg til tildelingsbrev nr. 8  

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at regjeringen har besluttet å innføre en 

konsernmodell for felles produksjon av administrative tjenester for alle departementets 

etater. 

 

Bakgrunn og rammer 

Bakgrunnen for beslutningen er at regjeringen ønsker å legge til rette for mest mulig 

effektiv ressursbruk i forvaltningen. En sentralisering av administrative tjenester skal 

legge grunnlag for en mer ressurseffektiv løsning og administrative tjenester av høy 

kvalitet på tvers av etatene. Mer ensartet organisering og rutiner vil kunne bidra til 

tidsbesparelser, gjenbruk av ressurser og kompetanse og forenkle erfaringsutveksling.  

 

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomført 

utredningen "Konsernmodell for administrative tjenester – Vurdering av konsernmodell 

i sentral helseforvaltning". Utredningen er utarbeidet i samarbeid med alle etater i 

helseforvaltningen og ble oversendt departementet 3. november 2015.  

Helsedirektoratet vurderer gevinstpotensialet som stort og gir en overordnet anbefaling 

om å etablere et felles tjenestesenter for administrative tjenester i den sentrale 

helseforvaltningen. Regjeringen har basert på en samlet vurdering av direktoratets 

anbefaling, innspill fra etatene og erfaring fra tilsvarende prosesser besluttet at det skal 

etableres en tredelt konsernmodell for den sentrale helseforvaltningen.  
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Oppdrag til Helsedirektoratet 

 

1. Etablering av et tjenestesenter for anskaffelser, IKT, arkiv/dokumentforvaltning 

i regi av Norsk Helsenett SF (NHN) 

NHN får gjennom ekstraordinært foretaksmøte oppdrag om å planlegge for etablering 

av et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester i helse- og 

omsorgsforvaltningen som en del av deres virksomhet. Foretaket har betydelig 

kompetanse innen IKT og anskaffelser og er en kjent og attraktiv arbeidsgiver med 

kontorsted i Oslo, Trondheim og Tromsø. Tjenestesenteret får ansvar for sentrale 

funksjoner når det gjelder anskaffelser, IKT, arkiv/dokumentforvaltning. Det skal 

fremmes forslag om overføring av oppgaver, årsverk og organisering  av tjenestene. Det 

er forutsatt at tjenestesenteret skal etableres i Oslo-området. På et senere tidspunkt kan 

det bli aktuelt med en redistribusjon av enkelte tjenester til virksomhetens øvrige 

kontorsteder eller til Svalbard. Helsedirektoratet skal, på lik linje med øvrige etater 

under Helse- og omsorgsdepartementet, bistå NHN med å utarbeide nødvendig planer. 

Det planlegges for at alle relevante tjenester er overdratt til det nye tjenestesenteret 

senest 1. januar 2018.  

 

2. Utredning og forslag til  etablering av felles  HR-funksjoner for den sentrale 

helseforvaltningen i Helsedirektoratet   

Helsedirektoratet får i oppdrag å utrede og foreslå etablering av utvalgte HR-funksjoner 

for den sentrale helseforvaltningen i regi av direktoratet. Aktuelle tjenester kan være 

arbeidsrettslig rådgivning, rekruttering og kompetanseutvikling. Helsedirektoratet skal 

utrede og fremme forslag om omfang og innretning av sentrale funksjoner i nær dialog 

med øvrige etater og tillitsvalgte. Utredningen skal omfatte forslag til overføring av 

oppgaver, årsverk og organisering av tjenesten. For øvrig vises det til Retningslinjer for 

lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2014). Det er en målsetting å standardisere og 

effektivisere administrative prosesser og forvaltningsoppgaver i etatene. 

Helsedirektoratet skal i samarbeid med øvrige etater kartlegge aktuelle prosesser og 

fremme forslag til standardisering og effektivisering på tvers av etatene.      

 

3. Overføring av oppgaver knyttet til  lønn, regnskap, reiseadministrasjon til 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 

Det planlegges for at alle etater fra 1. januar 2017 skal ta i bruk DFØs fullservicemodell 

for lønn, regnskap og reiseadministrasjon. Det er en forutsetning for oppdraget at 

endelig avtaler med DFØ om overføring av oppgaver samlet sett innebærer en 

innsparing for helseforvaltningen, og at den ivaretar etatenes særlige behov for 

tilleggstjenester. Helsedirektoratet får i oppgave å koordinere forhandlinger og 

utarbeidelse av avtaler og en eventuell felles rammeavtale med DFØ. Utkast til avtale 
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med DFØ, informasjon om hvilke avtaler og konti som må sies opp eller avvikles, 

kvalitetssikret estimat for  innsparingspotensial og informasjon om ivaretakelse av 

etatens særlige behov forelegges Helse- og omsorgsdepartementet før avtale kan 

inngås.   

 

Helsedirektoratet skal for oppdrag nr. 2 og 3 invitere øvrige etater og etatene i 

Helsedirektoratet til tett dialog om utarbeidelse av nødvendig planer. 

 

Forholdet til berørte ansatte  

Det er viktig at Helsedirektoratet legger til rette for god koordinering av prosessene 

slik at berørte ansatte i størst mulig grad blir ivaretatt på en god og likeverdig måte.  

Lokale tillitsvalgte skal  gjennom hele prosessen bli informert og involvert i tråd med 

lov- og avtaleverk. Departementet viser i den forbindelse til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets veileder for Personalpolitikk for omstillingsprosesser 

(2015). Det vil være virksomhetene selv som er ansvarlig for gjennomføring av de 

personalmessige endringene som vedtak om innføring av konsernmodell for 

administrative tjenester vil innebære. Helse- og omsorgsdepartementet vil holde de 

sentrale tillitsvalgte orientert om prosessen.   

 

Frister og utpeking av prosjektleder 

Oppdraget skal gjennomføres i nær dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og 

innenfor Helsedirektoratets budsjettramme. Det bes om at det utpekes en prosjektleder 

eller koordinator på ledernivå i direktoratet som får ansvar for løpende kontakt og 

dialog med departementet og med kontaktpersoner  i øvrige etater. Frist for 

oversendelse av planer til departementet med sikte på overføring av oppgaver til DFØ i 

tråd med oppdrag gitt ovenfor settes til 1. juni. Frist for oversendelse av forslag til 

overføring av oppgaver og årsverk innen HR til Helsedirektoratet og forslag til 

standardisering og effektivisering av administrative prosesser og forvaltningsoppgaver 

settes til 15. september.     

 

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at alle oppdrag gitt i oppdragsbrev for 2016 

og etablerte styringslinjer for disse gjelder uendret. Budsjettmessige implikasjoner ved 

etablering av en konsernmodell for administrative tjenester vil bli lagt fram for 

Stortinget i sammenheng med budsjettet for 2017. For oppdrag gitt i dette brev er 

Administrasjonsavdelingen i HOD kontaktpunkt.    

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Ole T. Andersen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Siv Wurschmidt 
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 avdelingsdirektør 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

Kopi: 

Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 OSLO 

Direktoratet for e-helse 
Postboks 6737 St. Olavs 

plass 
0130 OSLO 

Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep 0032 OSLO 

Statens legemiddelverk Postboks 63 Kalbakken 0901 OSLO 

Norsk 

Pasientskadeerstatning 
Postboks 3 St. Olavs Plass 0130 OSLO 

Nasjonalt klageorgan for 

helsetjenesten 
Postboks 8960 Youngstorget 0028 OSLO 

Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO 

Norsk Helsenett SF         Postboks 6123                          7435         TRONDHEIM 
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