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Styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag, 

oppfølging av styresak 40-2012 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – 
evaluering i styremøte, den 29. mars 2012. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret 
ber adm. direktør sørge for at forslag til ny seniorpolitikk legges frem for styret i løpet av 
våren 2013. 
 
En partssammensatt regional arbeidsgruppe har utformet et forslag til ny seniorpolitikk 
i Helse Nord, som helseforetakene kan velge å tilslutte seg helt eller delvis. Dette er 
samme prosess som ved innføringen av den prøveordningen som er gjeldende i dag.  
 
Etter behandling i samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og konsernverneombud, 
den 12. november 2013 og i direktørmøte i Helse Nord, den 14. november 2013, har 
hvert helseforetak styrebehandlet en høringsuttalelse til denne saken som er meldt 
tilbake til Helse Nord. Høringsinnspillene følger vedlagt denne saken. 
 
Formål 
Formålet med å ha felles seniorpolitikk i Helse Nord er å redusere tidligpensjon og 
beholde kompetanse og arbeidskraft som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift og 
pasientbehandling. Seniorpolitikken som foreslås bygger på en visjon om at: Helse Nord 
skal være en livsfaseorientert arbeidsgiver som sikrer at ledere med personalansvar gis 
handlingsrom til å beholde kompetanse lengst mulig i foretakene.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt  
Virkemidler for seniorpolitikk skal være med på å skape en forutsigbarhet og trygghet 
for at helseforetakene skal ha tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse.  
 
Seniorpolitikk, som en del av livsfasepolitikk, handler også om å vise hver enkelt 
medarbeider respekt gjennom å tilrettelegge slik at det er mulig å stå lengre i arbeid.  
 
Helse Nord har medarbeidere som befinner seg i ulike faser av sin yrkeskarriere. Dette 
gir muligheter, men også utfordringer. En god oversikt over og bruk av tilgjengelig 
arbeidskraft og kompetanse i helseforetakene er viktig for å oppnå kvalitet i 
pasientarbeidet.  
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Handlingsalternativer med konsekvenser 
Helse Nord har i perioden 2008 til 2013 har hatt en administrativ prøveordning hvor 
seniordager har vært praktisert som en allmenn rettighet. Evaluering viser at 
arbeidstakere har ulike behov, og at det er behov for en variasjon av virkemidler for å 
møte disse. Det er grunn til å tro at ressursene som brukes i dag, kan komme til større 
nytte, dersom en velger en mer individuell tilnærming.  
 
Evalueringen av ordningen dokumenterte at en stor andel ”senioravtaler” ble signert 
kun for å kvittere ut seniordager, uten en innledende og obligatorisk kartlegging av 
ønsker, behov og muligheter gjennom en seniorsamtale. Hovedsaken i forslag til ny 
seniorpolitikk er at man bruker utviklingssamtaler mellom ledere og ansatte til å ha en 
langsiktig og planmessig dialog, sånn at arbeidsgiver aktivt kan forebygge tidlig avgang.  
 
I høringene er det uttrykt bekymring for at ikke alle ledere er like flinke til å 
gjennomføre slike utviklingssamtaler. I rapporten poengteres det at en viktig 
suksessfaktor for en vellykket implementering av ny seniorpolitikk, er at 
lederopplæring og informasjonsmøter gjennomføres, før ny ordning innføres. 
Utviklingssamtaler med ”seniorperspektiv” i tillegg til dialogmøter med 
tillitsvalgte/verneombud skal poengtere viktigheten av utviklingssamtalene, også 
gjennom holdningsarbeid. Skjema for senioravtaler som foreligger i dag, foreslås 
erstattet av oppfølgingsskjema til utviklingssamtaler. Det vil derfor i ny ordning ikke 
lenger være mulig å inngå avtaler om seniortiltak uten at man har forankret dette i en 
utviklingssamtale. 
 
Flere av høringsinnspillene uttrykker bekymringer for at ekstra fridager ikke lenger 
skal være rettighetsbaserte, og at det kan være mulighet for forskjellsbehandling i 
forbindelse med individuelle avtaler, siden beslutningsnivå nå foreslås lagt til nærmeste 
leder. I rapporten foreslås det at nærmeste leder skal beslutte tiltak i samråd med egen 
leder. Dette bidrar til at det ikke skjer utilsiktet forskjellsbehandling.  En viktig 
presisering er at seniordager fortsatt er foreslått som ett av flere virkemidler som kan 
tas i bruk for å beholde viktige medarbeidere. Ledere, som etter dialog 
(utviklingssamtale) med sine ansatte har kommet fram til at en differensiering er 
ønskelig, gis en mulighet til det, men det er samtidig ikke noe hinder for at ledere kan 
velge å gi samme tiltak til alle sine ansatte.  
 
I høringsrunden har det også kommet innspill fra tillitsvalgte på at iverksetting av 
individuelle tiltak må gjennomføres i samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte. I 
rapporten fra arbeidsgruppen framgår det at seniorpolitikk bør få en plass i 
møtepunkter mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjenesten, og at lokale seniorpolitiske 
utfordringer vurderes i samarbeid med arbeidstakerrepresentanter i det pågående 
HMS1

 

-arbeid. Dette foreslås konkret i en sekstrinns prosess som kan følges for å sikre 
god forankring i organisasjonen, når seniorpolitikk skal følges opp i praksis.  

Noen høringsinnspill uttrykte bekymring for at det ikke var utarbeidet mer spesielt 
tilpassede tiltak for yrkesgrupper som har avtalefestet særaldersgrenser. Dette ble 
diskutert i arbeidsgruppen, og man kom fram til at det ikke forelå noe grunnlag for å 

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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lage noen særordninger for de med særaldersgrenser. Dette kan begrunnes ut ifra 
følgende: 
 
I Helse Nord har vi to ulike særaldersgrenser: 65 år for aktivt pleiepersonell som 
sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere pluss noen flere, og 60 år for 
ambulansearbeidere.  Disse aldersgrensene er ikke til hinder for at ansatte kan jobbe til 
fylte 67 år. Dersom ingen av partene gjør noe aktivt for å avslutte arbeidsforholdet, så 
fortsetter det som før. Ansatte som ikke har full opptjening har rett til å stå i jobb til 
fylte 67 år. 
 
Ansatte med særaldersgrense har to muligheter dersom de ønsker å gå av før oppnådd 
aldersgrense. Det ene er å gå av med AFP2

 

, som er mulig fra det året man fyller 62 år, 
den andre er å gå av med 85-årsregelen.  

• Ansatte som velger AFP fra 62-65 år går av med et beløp som er tilnærmet 50 % av 
gjennomsnittlig lønn i de tre beste av de syv siste inntektsårene, i tillegg til et tillegg 
på kr. 20 400 pr. år. Sluttlønn og året før uttak tas ikke med i beregningen her. 
Ansatte som mottar AFP etter fylte 65 år beregnes annerledes og får 66 % av 
sluttlønn. Fullt uttak av AFP gir kun mulighet til å tjene kr 15.000 pr. år, med andre 
ord svært begrensede muligheter for å jobbe ved siden av.  

• 85-årsregelen er en ordning som gir ansatte med særaldersgrenser en mulighet til 
å gå av med tidligpensjon tre år før oppnådd aldersgrense. Kriteriene for dette er at 
summen av opptjeningstid og alder blir 85 eller mer. Dette gir i praksis 
ambulansearbeidere som oppfyller kravene til 85-årsregelen en mulighet til å gå av 
det året de fyller 57 år, og de øvrige gruppene det året de fyller 62 år. Ved avgang 
med 85-årsregelen mottar den ansatte 66 % av sluttlønn, og kan i tillegg ved siden 
av pensjon arbeide opp til beløpsgrensen for innmelding i KLP. I og med at 85-
årsregelen er en mer gunstig ordning, er det derfor svært få i denne gruppen som 
går av med AFP. 

 
Helse Nord har valgt en løsning med egenrisiko på AFP, som gjør at helseforetakene selv 
må dekke kostnadene i årene fram til gjeldende aldersgrense hvor folketrygdpensjonen 
overtar. I snitt koster dette foretakene ca.1,5 mill kroner pr. ansatt som velger avgang 
ved AFP. Sykepleiere som velger å gå av med 85-årsregelen er et unntak fra dette. Her 
har man i Helse Nord valgt utjevning, som i praksis betyr at kostnadene som påløper, 
når en sykepleier går av med 85-årsregelen er forhåndsfinansiert gjennom 
premieinnbetalinger. Det påløper ingen ekstra kostnader ved avgang med 85-
årsregelen, men: Jo færre som går av tidlig, jo lavere premie. 
 
På bakgrunn av dette har man kommet fram til at når det gjelder AFP, så er det ingen 
forskjell på de med særaldersgrenser og øvrige ansatte, ingen kan gå av med denne 
ordningen før fylte 62 år uansett. 
 
Den eneste gruppen som skiller seg ut er ambulansearbeidere som kan gå av fra fylte 57 
år, dersom de oppfyller kravene til 85-årsregelen. Dette er i praksis svært få, og slik 

                                                        
2 AFP: Avtalefestet pensjon 
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arbeidsgruppen har oppfattet det, heller ikke en rekrutteringssvak gruppe som fordrer 
noen særtiltak i så måte. 
 
En av høringsuttalelsene understreker at helseforetakene har et selvstendig 
arbeidsgiveransvar, og at denne type retningslinjer derfor må utarbeides lokalt i 
helseforetakene. Seniorpolitikken som foreslås er ikke ment å gripe inn i 
helseforetakenes selvstendige arbeidsgiveransvar. Helseforetakene kan selv velge å 
utelukke enkelte seniortiltak, men formålet med en felles regional tiltaksliste er at man 
benytter samme innretning, når man først tar i bruk et slikt virkemiddel. Dette for å 
forhindre at det blir store forskjeller mellom helseforetakene, hvor eksempelvis et 
helseforetak gir dobbelt så mange seniordager som et annet. 
 
I forslag til ny seniorpolitikk anbefales det at helseforetakene avsetter øremerkede 
budsjettmidler til kompetansetiltak tilknyttet seniorer. Dette for å sikre overføring av 
kompetanse som ellers vil gå tapt, når erfarent personell går av med pensjon. Bruken av 
disse midlene foreslås å sees i sammenheng med alternative kostnader til AFP, 
nyrekruttering, kompetansetap og innleie av vikarer.  
 
Ett av helseforetakene ønsker at det før innføring av ny ordning gjøres økonomiske 
kostnadsvurderinger forbundet med tiltakene sammenlignet med alternative AFP-
kostnader. Dette er i forslag til ny seniorpolitikk foreslått løst gjennom at 
helseforetakene deltar i et påfølgende arbeid for å utarbeide felles regionale løsninger 
for informasjonsmateriell som skal brukes for å informere om innholdet i ny 
seniorpolitikk, i tillegg til et opplegg for lederopplæring og rapportering. De 
rapporteringsløsninger man utformer i dette oppfølgningsarbeidet, foreslås som 
løsning for å lage bedre system for å vurdere kost-nytte av denne type tiltak. 
 
Gjeldende prøveordning for seniorpolitikk anbefales videreført ut 2014, og at ny 
ordning trer i kraft 1. januar 2015. Dette for å sikre en god forankring med 
lederopplæring og informasjon til ansatte, før en eventuell ny løsning skal innføres.  
 
Medbestemmelse 
Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. mars 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikken i Helse Nord slik den fremgår 

av rapport Seniorpolitikk i Helse Nord - virkemidler for å redusere tidligpensjon og 
beholde kompetanse.  
 

2. Partene viser til de høringsuttalelser og drøftingsprotokoller som er kommet fra 
helseforetakene. Det må tas særlig hensyn til de innspill og bekymringer som er 
fremkommet slik at man ikke får utilsiktede virkninger i ny seniorpolitikk. 
 

3. Partene gjør oppmerksom på at innføring av ny seniorpolitikk ikke kan endre 
fremforhandlede seniortiltak som er tariffestet eller nedfelt i en særavtale til en dårligere 
ordning for den ansatte.   
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4. Partene er enige om en videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 2014, samt 
innføring av foreslått ny seniorpolitikk fra 1. januar 2015.  
 

5. Partene er videre enig om at tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene involveres i 
arbeidet med felles regionale løsninger for implementering i tråd med rapportens 
anbefalinger.  
 

6. Partene ber om at tiltakene fra arbeidsgruppens rapport følges opp i de årlige 
budsjettprosesser med hensyn til avsetning av budsjettmidler.  
 

7. Partene ber om at evalueringen av den nye seniorpolitikken starter innen utgangen av 
2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd.  

 
Konklusjon 
Det er viktig at fokus settes på at forslaget til ny regional seniorpolitikk er utformet ut 
fra en målsetting om å gi helseforetakene økt handlingsrom til å beholde nødvendig 
kompetanse og arbeidskraft, og dermed også sikre forsvarlig drift og pasientbehandling 
for framtiden.  
 
I forbindelse med høringsrunden er det ikke kommet noen nye forslag som påvirker 
innstilling til saken. Adm. direktør i Helse Nord foreslår at fremtidig seniorpolitikk for 
Helse Nord baseres på framlagte anbefalinger i rapport ”Seniorpolitikk i Helse Nord- 
virkemidler for å redusere tidligpensjon og beholde kompetanse”.  
 
Adm. direktør anbefaler videre at det gjennomføres en evaluering av den nye 
seniorpolitikken for å se om målsettingene i planen er oppnådd gjennom de tiltakene 
som er valgt. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikken i Helse 
Nord slik den fremgår av rapporten Seniorpolitikk i Helse Nord- virkemidler for å 
redusere tidligpensjon og beholde kompetanse. 

 
2. Styret godkjenner forslag om en videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 

2014, samt innføring av ny seniorpolitikk fra 1. januar 2015. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene deltar i et påfølgende arbeid 
for utarbeidelse av felles regionale løsninger for informasjonsmateriell som skal 
brukes for å informere om innholdet i ny seniorpolitikk, i tillegg til et opplegg for 
lederopplæring og rapportering, i tråd med rapportens anbefalinger. Det forutsettes 
at tillitsvalgte og vernetjeneste i helseforetakene deltar i dette arbeidet. 

 
4. Styret ber adm. direktør sørge for at de foreslåtte tiltakene implementeres i budsjett 

og oppdragsdokument i årene fremover. 
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5. Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av den nye seniorpolitikken innen 
utgangen av 2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd. 

 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Prosjektrapport Seniorpolitikk i Helse Nord – virkemidler for å redusere 

tidligpensjon og beholde kompetanse 
Høringsbrev og høringsuttalelser fra helseforetakene 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her 

 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mars 2014 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mars 2014 - sakspapirer

side 78

http://www.helse-nord.no/article104216-1079.html�



