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Høring - NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – 
Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering 
 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 9. juli 2021. 
 
Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken i styremøte 26. august 2021. Styret har 
vedtatt følgende uttalelse: 
 
Of vil først takke for et godt fremlegg fra JA-avdelingen. Dette har bidratt til å tilgjengeliggjøre 
en komplisert og omfattende rapport. 
 
Norsk overlegeforening støtter i hovedsak utvalgets tilrådninger. 
 
Utvalget tilrår (kapittel 12) å fjerne adgangen til midlertidig ansettelse, og å innføre 3 år som 
felles grense for rett til fast ansettelse. Of anser at begge tilrådningene er hensiktsmessige. Of 
deler også utvalgets vurdering av at begrepet «praksisarbeider» bør klargjøres. 
 
Utvalget foreslår (kapittel 14) at det bør presiseres at arbeidsgivers plikter etter 
arbeidsmiljøloven også gjelder arbeidstakere med alternative tilknytningsformer. Of støtter 
tilrådningen.  
 
Utvalget foreslår videre at verneombudsordningen skal utvides til også å dekke innleide 
ansatte og selvstendige som har tilknytning over seks måneder. Of støtter tilrådningen. 
 
Of støtter også tilrådningen om å styrke drøftingsplikten. 
 
Utvalget foreslår at kravet til verneombudsordning ikke skal være avhengig av virksomhetens 
størrelse, og at kravet om å opprette arbeidsmiljøutvalg skal utvides til å omfatte 
virksomheter med færre ansatte. Of er usikker på om disse tilrådningene vil ha særlig 
betydning for målsetningen om å videreføre modellen. Of er usikker på om endringene i 



arbeidslivet - som er beveggrunn for utvalget arbeid og endringsforslag - er særlig uttalt i de 
minste virksomhetene, og anser at krav til formalisering av medbestemmelsen i mindre 
bedrifter ikke nødvendigvis vil gi styrket medbestemmelse. 
 
Utvalget foreslår å etablere en gjennomskjæringsnorm for å sikre at arbeidsgiver ikke omgår 
arbeidsmiljøloven. Dette er med å sikre arbeidstakers interesser, og Of støtter innføringen av 
en slik norm. 
 
Of vil knytte noen kommentarer til svekket medbestemmelse som følge av endringer i 
virksomhetenes størrelse og interne organisering. Utvalget peker på at flere virksomheter 
organiseres i konsern-struktur, og at dette kan bidra til svekket medbestemmelse. Utvalget 
trekker fram endret organisering av Norwegian, hvor ansatte har blitt virksomhetsoverdratt 
til underselskap. Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter er da ivaretatt i dette 
underselskapet, men en rekke avgjørelser av betydning for ansatte i underselskapet ligger 
igjen i mor-selskapet. 
 
Utvalget peker på at konsern-organisering er mest praktisert i privat sektor. Utvalget peker på 
at et konsern er virksomheter hvor mor-selskapet har «bestemmende innflytelse» i 
underselskapet, og at et slikt vilkår alltid vil være oppfylt hvis morselskapet har 
stemmeflertall i underselskapets styre, men at også andre former for innflytelse vil være 
bestemmende. Det avgjørende punktet er spørsmålet om bestemmende innflytelse. 
 
De regionale helseforetakene har ulike former for kontroll av de underliggende foretakene, 
ved at de velger ut eierrepresentantene i de underliggende foretakenes styre, men også ved 
at de har direkte styringsdialog, og ved at de utformer oppdragsdokumentene. Det er liten 
tvil om at de regionale helseforetakene har avgjørende innflytelse i de underliggende 
helseforetakene. Med mer enn 100 000 ansatte ansatt i en konsernstruktur vil Of hevde at 
konsernorganisering også er en utbredt styreform i offentlig sektor. 
 
I de regionale helseforetakene er medbestemmelse ivaretatt ved ordningene med 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud. Dette er hensiktsmessige ordninger som bidrar 
til å ivareta innflytelse fra ansatte i underliggende helseforetak. De siste årene har imidlertid 
en rekke oppgaver i helseforetakene blitt flyttet ut av sykehus-foretakene og de regionale 
helseforetak til egne helseforetak. Dette gjelder de felleseide selskapene Luftambulansen HF, 
Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF, Pasientreiser HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon 
HF. Også i de enkelte regionale helseforetak kan oppgaver legges ut i egne virksomheter, som 
Sykehuspartner HF og andre. 
 
I disse foretakene treffes det avgjørelser som kan være av stor betydning for arbeidsvilkår og 
arbeidsmiljø i sykehusene. Som i eksempelet med Norwegian innebærer endringene at det 
etableres et skille mellom virksomheten hvor ansatte er ansatt (og har rettigheter), og 
virksomheten hvor avgjørelsen fattes. Men i dette eksempelet flyttes altså avgjørelsene til 
underliggende virksomheter i en konsernstruktur. Ofs poeng her er at oppstykking i 
virksomheter og fordeling av oppgaver innen et konsern kan bidra til svekket 
medbestemmelse på ulike måter. 
 



Den konsernlignende organiseringen av spesialisthelsetjenesten har etter Ofs syn bidratt til 
svekket medbestemmelse og involvering i sektoren. Innretning av bygg og IKT-systemer er av 
særlig stor betydning for arbeidsbetingelsene til ansatte i sykehusene. At en rekke avgjørelser 
er flyttet ut i selskap hvor ansatte i sykehusene ikke har formell innflytelse svekker 
medbestemmelsen. 
 
Fougner-utvalget har neppe vært kjent med denne viktige problemstillingen, som jo er tett 
beslektet med forhold utvalget ellers drøfter i detalj. Of ber derfor om at denne 
problemstillingen løftes i Legeforeningens høringssvar. Etter Ofs syn bør sykehus-ansattes 
medbestemmelse og involvering i disse selskapene sikres ved formelle strukturer. Et 
hensiktsmessig tiltak kan være å etablere ordninger for representasjon i foretakenes styrer. 
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