Aktiviteter og ansvar hos henholdsvis avgivende arbeidsgiver og Sykehusinnkjøp HF ved gjennomføring av virksomhetsoverdragelse

Fase

Risikovurdering, behandling i AMU og drøftingsmøter med tillitsvalgte

Forbered informasjon og
drøftelsesmøte med tillitsvalgte
og forbered saksfremlegg i
AMU

Start

Utarbeid risikokovurdering av
konsekvenser for fysisk og
psykososialt arbeidsmiljø

Avholde Informasjon- og
drøftelsesmøte med de
tillitsvalgte, jf. aml §165(1)

Før protokoll fra
informasjon- og
drøftelsesmøte

Aktiviteter avgivende arbeidsgiver

Benytt veileder i håndbok

Aktiviteter Sykehusinnkjøp HF

Start

Risikovurdering og
informasjon jf. aml §16-5 i
likhet med informasjon
utarbeidet til
informasjonsmøte med
tillitsvalgte

Overdragelse gjennomført (aktiviteter i ny virksomhet)

Gi informasjon til og
avhold møter med
berørte medarbeidere,
jf. aml §16-6 og § 16-5.

Avklar og avtal med den
enkelte overføring/
oppgjør av ferie- og
avspaseringtimer.

Send brev om
reservasjonsrett til
berørte medarbeidere

Send informasjon om de
medarbeiderne som skal
overføres til
Sykehusinnkjøp HF

Utarbeid informasjonsskriv
som sendes ut til berørte
medarbeidere

Utarbeid informasjonsskriv
vedrørende ferie- og
avspasering

Utarbeid brev med frist for
tilbakemelding for utøvelse av
reservasjonsrett.

Utarbeid omslag og klargjør
personalmapper som skal
overføres til Sykehusinnkjøp
HF.

Benytt mal i håndbok

Benytt mal i håndbok

Benytt mal i håndbok

Slutt

Benytt mal i håndbok

Før protokoll fra AMUmøte

Utarbeid drøftingsdokument
som oversendes tillitsvalgte
med informasjon iht aml §16-5

Bidra med input til informasjonog drøftelsesmøte med de
tillitsvalgte hos avgivende
arbeidsgiver

Avhold behandling av
virksomhetsoverdragelsen i
AMU

Gjennomføring av virksomhetsoverdragelse

Eventuelt delta i
informasjon- og
drøftelsesmøte med de
tillitsvalgte hos avgivende
arbeidsgiver

Estimert tidsbruk på disse aktivitetene/denne fasen: 15 dager

Sikre at nødvendig
informasjon er tilgjengelig
jf, aml §16-6 og §16-5

Avtal med avgivende
arbeidsgiver retningslinjer for
overføring av ferie- og
avspaseringstimer

Motta informasjon om
og personalmapper til de
medarbeiderne som skal
overføres til
Sykehusinnkjøp HF

Estimert tidsbruk på disse aktivitetene/denne fasen: 40 dager.
Aktiviteter kan gjøres sekvensielt.

Mottaksaktiviteter i
Sykehusinnkjøp HF

Benytt håndbok for
mottaksaktiviteter

Slutt

