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STYRESAK 42-2006  UTBYTTE FRA SYKEHUSAPOTEK NORD HF 
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Bakgrunn/fakta 
I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2005 gjorde styret i Sykehusapotek Nord 
HF følgende vedtak: 
 
Det framlagte årsregnskap og årsberetning, med styrets endringer, fastsettes som 
Sykehusapotek Nord HF sitt årsregnskap og årsberetning for 2005. Styret ber eier, Helse 
Nord, at utbyttet fordeles med like deler mellom de helseforetak som har samarbeidsavtale 
med Sykehusapotek Nord HF (Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset). 
 
I foretaksmøte for Sykehusapotek Nord HF, den 24. mai 2006 ble det fattet følgende vedtak: 
 
1. Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og 

noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Sykehusapotek Nord HF’s regnskap 
for 2005.    

 
2. Det vedtaes å betale utbytte til Helse Nord RHF på 1 mill. kr.  
 
Vurdering 
Sykehusapotek Nord hadde i 2005 et overskudd på kr 3 828 575 og styret vedtok at av dette 
skulle kr 1 000 000 tilbakeføres til de 2 foretakene som har samarbeidsavtale med foretaket. 
Formelt blir utbytte utbetalt til eier som er Helse Nord RHF som igjen disponerer disse 
midlene. 
 
Adm. direktør foreslår i denne saken at utbytte fra Sykehusapotek Nord fordeles til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF med kr 500 000 til hver.  
 
Budsjettmessig gjøres det ved at Helse Nord RHF gir et tilskudd på disse beløpene til hvert av 
foretakene. Finansiering blir økt inntekt i form av aksjeutbytte for Helse Nord RHF. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar at mottatt utbytte fra Sykehusapotek Nord fordeles til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF med kr 500 000 til hver av 
foretakene. 
 
 
Bodø, den 2. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Styrets årsberetning for Sykehusapotek Nord HF 
 


