
Vedlegg A til Vedlegg 3: 

Overføring av medarbeidere fra Helse Stavanger HF til Sykehusbygg HF: 

1 Organisering i forprosjektfasen av Prosjekt sykehusutbygging (ref 
Vedlegg 2): 

 Blå= Helse Stavanger HFs organisasjon, inkludert prosjektmedarbeidere på deltid 

Grønn:= Sykehusbygg HF 

Gul: = eksterne 

1.1 Prosjektdirektør 
Prosjektdirektøren som er tilknyttet prosjektet i 100 % stilling overføres fra Helse Stavanger HF til 
Sykehusbygg i perioden 2016-2024 fra og med 1.august 2016.  

1.2 Sentrale prosjektmedarbeidere på 100 % basis 
Sentrale prosjektmedarbeidere (pr tidspunkt for inngåelse av denne avtale) som er tilknyttet 
prosjektet i 100 % stilling overføres/utlånes fra Helse Stavanger HF til Sykehusbygg HF i perioden 
2016-2024 fra og med 1.august 2016. Arbeidsoppgaver og stillingstittel for de utlånte personene i 
Sykehusbygg HF skal være identiske med arbeidsoppgaver og stillingstittel personene hadde i 
Prosjekt sykehusutbygging på tidspunktet for overdragelse/utlån til Sykehusbygg HF. 

De sentrale prosjektmedarbeiderne skal i utlånsperioden: 

• Benyttes i Sykehusbygg HF sitt oppdrag for Helse Stavanger HF, og skal ikke benyttes i andre 
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prosjekter med mindre annet er avtalt.  

Prosjektmedarbeiderne er midlertidig overført fra Helse Stavanger HF til Sykehusbygg HF og skal ved 
avslutningen av prosjektet tilbakeføres til Helse Stavanger HF. Hvis prosjektmedarbeidere etter eget 
ønske vil avslutte sitt arbeidsforhold i prosjektet er oppsigelsestiden tre – 3 – måneder. 

1.3 Øvrige prosjektmedarbeidere på deltid 
Øvrige prosjektmedarbeidere som benyttes på deltid fra Helse Stavanger HF til prosjektet og som på 
permanent basis skal ha en delt rolle mellom prosjektet og Helse Stavanger HF, skal ikke overføres til 
Sykehusbygg HF, men være innleid til prosjektet på time/prosentbasis 

Ved behov skal Sykehusbygg bidra aktivt til å bemanne prosjektet med annet kompetent personell. 
Alle ressurser som på fast basis skal inngå i prosjektorganisasjonen, skal være forhåndsgodkjent av 
Oppdragsgiver.  

1.4 Øvrige prosjektfunksjoner 
Øvrige prosjektfunksjoner i Helse Stavanger HF så som: 

• Prosjektrådet for Prosjekt Sykehusutbygging 
• Brukergrupper for Prosjekt Sykehusutbygging 
• Eventuelle øvrige funksjoner 

vil bli besatt med deltakere oppnevnt av Helse Stavanger HF. Disse inngår ikke i Sykehusbygg HF sin 
prosjektorganisasjon. 

1.5. Øvrige bestemmelser: 
Alle innlånte personer skal i utleieperioden: 

• Fortsatt ha full tilgang til Helse Stavanger HFs IT systemer 
• Sikres videreføring av vilkår, inkludert pensjonsordning og evt velferdsgoder 
• Fortsatt ha mailadresse tilsvarende dagens mailadresse i Helse Stavanger HF 
• Beholde mobiltelefon og telefonnummer 
• Beholde IT utstyr utlånt fra Helse Vest IKT 
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