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Foretaksmøte, den 15. mars 2018 - innkalling, Helse Nord IKT HF 

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) 
kapittel 5 Foretaksmøtet §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Helse Nord IKT HF § 
10, innkalles til foretaksmøte i Helse Nord IKT HF på torsdag, den 15. mars 2018 
- kl. 18.30.  
 
Møtet avvikles som telefonmøte. Informasjon om oppkobling oversendes pr. e-post sammen 
med denne innkallingen.  
 
Til behandling foreligger følgende saker: 
 
Sak 5-2018 Godkjenning av innkalling 
Sak 6-2018 Godkjenning av saksliste 
Sak 7-2018 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder 
Sak 8-2018 Valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21 
Sak 9-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer, Helse Nord IKT HF 
  
Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og 
daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. 
Fullmakt legges frem ved møtestart. 
 
 
Vennlig hilsen 
       Godkjent elektronisk. 
 
Marianne Telle /s/     Lars Vorland 
Styreleder      Adm. direktør 
 
Vedlegg: Sak 8-2018 Valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 2018-2020,  

jf. helseforetaksloven § 21 oppdatert etter styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 
Sak 9-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer,  

  Helse Nord IKT HF oppdatert etter styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 
 
 
Kopi:  Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo 
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Møtedato: 15. mars 2018    
Arkivnr.:        Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
     Fanghol/Paulke    Bodø, 8.3.2018 

 

Foretaksmøtesak 8-2018 Valg av nytt styre i Helse Nord IKT HF 

2018-2020, jf. helseforetaksloven § 21 

Oppdatert etter styremøte i Helse Nord RHF 
28. februar 2018. 

 
 
I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende 
styremedlemmer ble valgt i forbindelse med etableringen av HF-et 1. januar 2017. 
 
Det vises til 30-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020, jf. helseforetaksloven § 
21 som vil bli behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 15. mars 2018. 
 
Det vises videre til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 16. januar 2018, behandling av 
sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21. Foretaksmøtet presiserte i 
forbindelse med denne saken følgende: 
 
Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i 
forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være 
inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det 
aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen. 
 
Forslag til styrets sammensetning vil bli lagt frem i foretaksmøtet. 
 
Med forbehold om styrets vedtak i styresak 30-2018 inviteres foretaksmøtet i Helse 
Nord IKT HF til å fatte følgende vedtak: 
 
1. For perioden 15. mars 2018 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2020 

oppnevnes styret i helseforetaket som følger: 
 

 Navn, bosted på eiervalgte styremedlemmer 
 
2. Foretaksmøtet velger NN som styreleder og NN som nestleder. 
 
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av 

habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.  
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 



 

 

 

Møtedato: 15. mars 2018 
Arkivnr.:        Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2016/155/152    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.3.2018 

Foretaksmøtesak 9-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og 

varamedlemmer, Helse Nord IKT HF 

Oppdatert etter styremøte i Helse Nord RHF 
28. februar 2018. 

 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer 
og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord i styremøte, den 28. februar 2018.  
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF la frem følgende forslag til vedtak: 
 
Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:  
 
1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 

2018 som følger:  
 

Styreleder  - fra kr 172 200  til kr 180 000  
Styrets nestleder  - fra kr 113 800  til kr 119 000  
Styremedlem  - fra kr 105 200  til kr 110 000  
 

2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i 
Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. Adm. direktører i 
underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT HF mottar 
ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet. 

 
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  

 
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer 

hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for 
styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.  

 
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 

inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon 
må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret. 

 
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 4 250,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt 

arbeidsfortjeneste.  
 

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med %-
sats lik fravær. 

 



 

Det vises også til styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord IKT HF (styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2017). Styret fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å likestille adm. direktører i underliggende helseforetak 

som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT HF med medlemmer av adm. direktørs 
ledergruppe i Helse Nord RHF, slik at disse omfattes av vedtakspunkt 2 i styresak 43-
2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse 
Nord (styremøte 6. april 2016).  

 
2. Andre styremedlemmer i Helse Nord IKT HF (eier- og ansattevalgte) mottar 

godtgjørelsen for styrevervet på lik linje med styremedlemmer i de øvrige 
helseforetakene i regionen. 

 
3. Styrets vedtak gjøres gjeldende med virkning fra tidspunkt for etableringen av Helse 

Nord IKT HF. 
 
Med bakgrunn i styrets vedtak i styresak 139-2017 presiseres herved at adm. 
direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT 
HF ikke mottar særskilt godtgjørelse for styrevervet. Andre styremedlemmer i Helse 
Nord IKT HF (eier- og ansattevalgte) mottar godtgjørelse for styrevervet.  
 
Saken legges nå fram for foretaksmøtet. 
 
 
Foretaksmøtet i Helse Nord IKT HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Foretaksmøte vedtar innstillingen slik den ble lagt frem. 
 
2. Den årlige styregodtgjørelsen i Helse Nord IKT HF fastsettes fra 2018 som følger: 
 

 Styreleder   kr 180 000  
 Styrets nestleder  kr 119 000  
 Styremedlem   kr 110 000  

 
3. Varamedlemmer får en godtgjørelse pålydende kr. 4 250,- pr. møtedag. 
 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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