
        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.6.2009 200800474-8 049 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 58-2009  AVHENDING AV AKSJER I  
 NORSK HELSENETT AS 
 

Møtedato: 22. juni 2009 

 
Formål/sammendrag 
Regjeringen har i St. prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i 
statsbudsjettet 2009 fremmet forslag om etablering av et statsforetak "Norsk Helsenett SF". 
Av St.prp. nr. 67 (2008-2009) fremgår det at det tas sikte på at Norsk Helsenett SF skal overta 
Norsk Helsenett AS som helhet ved at selskapets eiendeler og rettigheter, herunder offentlige 
tillatelser og forpliktelser overføres til statsforetaket.  
 
I foretaksmøte, den 9. juni 2009 ble det vedtatt følgende: 

Foretaksmøtet vedtok, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i 
helseforetaksloven § 15, at Helse Nord RHF skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som 
grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje etter fremgangsmåte fastsatt i 
nytt foretaksmøte.  

Foretaksmøtet forutsatte at styret i sitt kommende styremøte gjør følgende vedtak: 
"Foretaksmøtet i Helse Nord RHF vedtok 9. juni 2009, med forbehold om Stortingets 
nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at foretaket skal avgi sine 
aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal 
skje etter fremgangsmåte fastsatt i nytt foretaksmøte. Styret samtykker i foretaksmøtets vedtak 
om å avgi aksjene."  

Det vises for øvrig til vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20. mai 2009 hvor 
det blir redergjort for omdanningen. 

Vurdering 
Norsk Helsenett AS ble etablert i 2004 ved at blant annet aktiviteten i Nordnorsk Helsenett 
AS som var eid av Helse Nord RHF ble overført. Selskapet eies av de 4 helseregionene og er i 
regnskapet til Helse Nord RHF bokført med en verdi på 13,093 mill kr, tilsvarende 20 % av 
bokført egenkapital i selskapet pr 31.12.2008. 
 
Aksjene skal overdras vederlagsfritt, og det forventes at dette regnskapsmessig vil håndteres 
som en egenkapitaltransaksjon uten resultateffekt.  
 
Av Helseforetakslovens § 15 fremgår følgende: 

§ 15. Disponering av foretakets midler  

Disponering av foretakets midler besluttes av foretaksmøtet etter forslag fra styret, eller med 
styrets samtykke.  
 
Det er derfor nødvendig at styret i Helse Nord RHF fremmer forslag til foretaksmøtet om at 
aksjene skal overdras. 

side 49



 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF vedtok 9. juni 2009, med forbehold om Stortingets 
nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at foretaket skal avgi sine 
aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal 
skje etter fremgangsmåte fastsatt i nytt foretaksmøte. Styret samtykker i foretaksmøtets 
vedtak om å avgi aksjene. 
 
 
Bodø, den 10. juni 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20.5.2009 
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