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Virksomhetsoverdragelse av ansatte til Gløshaugen legesenter DA 
 
 
Gløshaugen legesenter har gjennom årene hatt en gradvis løsere tilknytning til Sit. I dag er 
legesenteret et selvstendig næringsdrivende foretak som har en driftsavtale med Sit. Dagens 
avtale innebærer at legesenteret leier hjelpepersonell av Sit som består av helsesekretærer, 
samt lokalene i Richard Birkelands vei 5.  
 
I forbindelse med at to av fire helsesekretærstillinger ble ledige høsten 2020 ønsket Sit å 
revidere gjeldende avtale som har vært gyldig helt siden 1.11.11. Sit ønsket at legesenteret selv 
skulle overta arbeidsgiveransvaret for helsesekretærene som har alle sine funksjoner og 
arbeidstid knyttet til driften av Gløshaugen legesenter DA.  
Høsten 2020 ønsket ikke Gløshaugen legesenter DA en revisjon av avtalen og Sit valgte derfor å 
gå til oppsigelse av denne mvf 1.1.21. Gjeldende avtale har tre års oppsigelse og avtaleforholdet 
opphører dermed 31.12.23. 
 
Selv om Sit har sagt opp gjeldende avtale er det likevel ønskelig med legetjenester på campus 
Gløshaugen. Sit mener det er av stor verdi for studentene som oppholder seg på/ved campus at 
det er et legetilbud i nærheten. Vi har derfor dialog med Gløshaugen legesenter om en ny avtale 
som kun omhandler leie av lokaler og studentrettede tilbud som ø-hjelpstimer til studenter og 
helsestasjon for seksuell helse. Dette er Gløshaugen legesenter DA nå positiv til og ønsker å 
starte en prosess med en ny avtale, samt en prosess for at legesenteret skal overta 
arbeidsgiveransvaret for helsesekretærene. Gjennom juridisk bistand fra Deloitte er det avklart 
at dette er en prosess som kan gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse etter AML §16. 
Begge parter ønsker en fremdrift slik at ny avtale er på plass og en eventuell 
virksomhetsoverdragelse er gjennomført innen 1.1.22. 
 
Fra administrasjonens side vurderes det som lite hensiktsmessig at helsesekretærene ved 
Gløshaugen legesenter DA er ansatt i Sit, da dette innebærerer at Sit har det overordnede 
arbeidsgiveransvaret for personell som har sitt fulle virke i annen virksomhet. En 
virkomsomhetsoverdragelse som innebærer at utleid personell ansettes fast i Gløshaugen 
legesenter DA vil også ivareta forpliktelsene til de ansatte helsesekretærene når gjeldende 
avtale utløper. 

 
 
Saksbehandlere: Gustav Ø. Øverli og Heidi Torstad 
 
 
Tilrådning:  
Styret beslutter at administrasjonen initierer prosess for virksomhetsoverdragelse av 
hjelpepersonell tilknyttet Gløshaugen legesenter DA med mål om at virksomhetsoverdragelsen 
trer i kraft 1.1.23 
 
 
Trondheim, 24. august 2022 
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Audhild Kvam 
 
 
Vedlegg 
Fremdriftsplan virksomhetsoverdragelse 
 


