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Helfo 
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3104 Tønsberg          
         Rindal, 14. september 2018 

 

Uttalelse fra Orkdalsregionen vedrørende saken om færre og større 

kontorsteder i Helfo  

Orkdalsregionen mener forslaget om å fjerne 15 av Helfos kontorer er for dramatisk, og at 

tempoet i nedbemanningen må ned. Helfo risikerer å tape viktig fagkompetanse, noe som kan 

ramme brukerne og forlenge saksbehandlingstida.  

Helfo gir de ansatte tilbud om å følge arbeidsoppgavene til et nytt kontorsted. Om det er 

aktuelt, avhenger av reiseveien. De færreste bryter opp og flytter med jobben, viser det seg. 

Tall fra tidligere statlige flytteprosesser viser at bare åtte prosent av statlig ansatte valgte å 

flytte med jobben. For de 11 ansatte i Orkdal er det langt til nærmeste Helfokontor, så for de 

blir det lite aktuelt å flytte med jobben. 

Arbeidsplasser med den type kompetanse som de ansatte på Helfokontoret i Orkdal har, er 

viktig å beholde i kommunen. Dessuten har staten ved Fylkesmannen tidligere uttrykt 

bekymring for at det er for få sterke regionale senter i tidligere Sør-Trøndelag. Staten har etter 

dette flyttet mange NAV-arbeidsplasser til Trondheim. 

Helfo sier selv at kontoret i Orkdal er viktig i forhold til levering av tjenester på 

legemiddelområdet i omstillingsperioden. Orkdal kommune ber på det grunnlaget om at 

kontoret videreføres som en permanent ordning.  

Orkdalsregionen støtter derfor forslaget til de fem stortingsrepresentantene, og ber om 

at dagens kontorstruktur beholdes til saken er behandlet i Stortinget. 

Bakgrunnen for uttalelsen: 

Regjeringa har avgjort kontorstrukturen til Helfo  

Regjeringa besluttet 19. april 2018 at Helfo skal ha kontor i Fredrikstad, Kirkenes, Tønsberg, 

Sola, Ørsta og Mo i Rana.  

Kontorstedene til Helfo (Tallet viser antall ansatte per 1.april.) Oslo (65), Bergen (10), 

Kristiansand (11), Voss (14), Eidsvoll (13), Kongsberg (7), Risør (3), Harstad (4), Gloppen 

(4), Vågå (3), Verdal (3), Nærøy (2) og Lenvik (1), Beiarn (5), Orkdal (11) og Brumunddal 

(10) skal legges ned.  

Det ble og bestemt at kontora i Brumunddal og Orkdal skal førest videre i en periode med 

omstilling på inntil fire år. Kontoret i Vågå skal førest videre i en periode med omstilling på 

inntil to år. 

http://www.orkdalsregionen.no/
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Ansatte som blir berørt av omorganiseringen skal ivaretas innenfor gjeldende lov og 

avtaleverk og i samsvar med Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for 

personalpolitikk ved omstillingsprosesser.  

Representantforslag i Stortinget 

Representantforslag fra fem stortingsrepresentanter om å hindre sentralisering av 

kontorstrukturen i Helfo. Følgende forslag vart framlagt: Stortinget ber regjeringa gjera ei ny 

vurdering av Helfo sin kontorstruktur basert på reelle vurderingar av 

effektiviseringsgevinstar, framdrift av digitalisering, risiko for tap av erfaringskompetanse, 

statlege retningslinjer for plassering av statlege arbeidsplassar og i tillegg Stortinget sine 

føringar. Stortinget ber regjeringa behalda dagens kontorstruktur i Helfo inntil ei slik sak er 

behandla av Stortinget. 

Helsedirektoratets ytre etat 

Helfo varslet i 2017 behov for en ny kontorstruktur for å oppnå effektiv ressursutnyttelse. Økt 

bruk av selvbetjening og automatisering og færre enkle, manuelle arbeidsoppgaver har 

redusert behovet for ansatte. 

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og har blant annet ansvar for refusjon av privatpersoners 

utgifter til legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet og oppgjør fra folketrygden til 

behandlere utenfor sykehus. De jobber også med bytte av fastlege og informasjon om frikort 

og egenandeler. Dette er oppgaver som ikke blir borte, men som blir mer og mer automatisert 

og digitalisert.  

Helfo har ikke publikumsmottak, og forslaget skal etter planen ikke påvirke Helfos tjenester 

til publikum. 

 Disse endringene er foreslått av Helfo 

-Helfo vil og må møte dagens og framtiden krav. Digitaliseringen åpner både for nye måter å 

levere tjenester på, og for å utvikle helt nye tjenester. Ved å samle oppgavene på færre og 

større kontorsteder, ønsker Helfo å legge til rette for større og bredere kompetansemiljøer og 

en mer effektiv og framtidsrettet arbeidsform, sier Helfos direktør Jan Mathisen. 

Økt bruk av selvbetjening og automatisering og færre enkle, manuelle prosesser reduserer 

behovet for ansatte. Samtidig vil de komplekse oppgavene som gjenstår, kreve helsefaglig, 

juridisk og økonomisk kompetanse.  

Helfo anbefaler å redusere antall kontorsteder fra dagens 22 til 7 større kontorer.  

Forslaget er en del av Helfos anbefaling til ny kontorstruktur for å oppnå sterkere fagmiljøer 

og mer effektiv ressursutnyttelse. Det vil innebære at cirka 160 av Helfos 555 medarbeidere 

får tilbud om nytt arbeidssted.   

Helfo foreslår at kontorstedene Orkdal (11) og Brumunddal (11) videreføres, med en 

anbefaling om at det gjøres en ny vurdering av de to kontorstedene i 2020. Bakgrunnen for at 
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disse foreslås videreført, er behovet for å sikre evnen til å levere tjenester på 

legemiddelområdet i omstillingsperioden. 

Alle medarbeiderne ved kontorstedene som er foreslått nedlagt, vil få tilbud om jobb på et av 

kontorstedene som foreslås videreført i anbefalingen, sier Helfos direktør Jan Mathisen. 

Helfo anbefaler at endringen gjennomføres i løpet av de neste 2-3 årene. Kontorstedene vil 

tidligst legges ned 1. juli 2019, og endringene i kontorstruktur skal være gjennomført innen 

utløpet av 2020. 

 

Med hilsen 
 
 

 
  Lilly Gunn Nyheim 
  ordfører i Surnadal 
  sign 
 
 
 

Odd Jarle Svanem 
ordfører i Hemne og leder i regionrådet 
sign 

Are Hilstad 
ordfører i Meldal 
sign 
 

Jon P Husby 
ordfører i Skaun 
sign 
 

Berit Flåmo 
ordfører i Frøya 
sign 

Oddbjørn Bang 
ordfører i Orkdal 
sign 
 

Ola Øie 
ordfører i Rennebu 
sign 

Ola Rognskog 
Ordfører i Halsa 
sign 
 

John Lernes 
ordfører i Snillfjord 
sign 

Ole L Haugen 
ordfører i Hitra 
sign 
 

Ola T Heggem 
ordfører i Rindal 
sign 

Oddvar Indergaard 
ordfører i Agdenes 
sign 

Tom Myrvold 
ordfører i Ørland 
sign 
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