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Bakgrunn – utbygging av nytt Nødnett og Helses driftsorganisasjon 
Beslutningen om å bygge nytt digitalt Nødnett ble fattet av Stortinget 2. desember 2004, 
og 18. desember 2006 ble det vedtatt at første utbyggingstrinn (54 kommuner rundt 
Oslofjorden) skulle igangsettes.  
 
Ved behandling av Prop.100S (2010-2011) vedtok Stortinget, den 9. juni 2011 at nettet 
skulle bygges ut i hele Fastlands-Norge med målsetning om at innføring av et felles, 
landsdekkende Nødnett skal gi et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere 
og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetater1

 
. 

I forbindelse med innføringen av Nødnett har det blitt etablert driftsorganisasjoner 
(xDO) for hver av de tre nødetatene brann, helse og politi. For å ivareta driften av 
Nødnett i helsesektoren ba Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 Helse Øst RHF og 
Helse Sør RHF om å opprette et prosjekt for etablering av Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon (HDO) – inntil videre som en prosjektorganisasjon. 
 
Departementet forutsatte at driftsorganisasjonen ble dimensjonert til å ivareta de 
samlede driftsoppgavene for helsetjenesten uavhengig av nivåer 
(spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten). For øvrig ga departementet uttrykk 
for det ville legges vekt på en vellykket gjennomføring av fase 0 (det regionale 
prosjektet), og at det parallelt ville være behov for å avklare endelig organisering av 
HDO.  
 
Med dette som utgangspunkt vedtok de regionale helseforetakene i april 2006 å legge 
ansvaret for HDO-prosjektet til Helse Øst RHF. Arbeidet med etablering av HDO ble 
startet opp høsten 2006, og siden dette tidspunkt har HDO, etter avtale med Helse Øst 
RHF, vært organisert som en avdeling underlagt prehospital divisjon ved Sykehuset 
Innlandet HF (SI HF). Overordnede føringer og finansieringen av HDO har løpende vært 
til behandling i Styringsgruppen og AD-møtet mellom de regionale helseforetakene.  
 
  

                                                        
1 Prop. 100S (2010-2011) «Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge», Justis- og 
Politidepartementet, april 2011 



 

Ved brev av 10. mai 2011 ble Helse Sør-Øst RHF bedt av Helse- og 
omsorgsdepartementet om å gjennomføre en vurdering av driftsorganiseringen av 
Nødnett. I rapport Nødnett driftsorganisering – vurdering av ny driftsorganisering for 
helse av 30. november 2011, fremkommer Helse Sør-Øst RHFs vurderinger og 
anbefalinger for videre organisering av helsetjenestens driftsorganisasjon.  For å sikre 
en hensiktsmessig eier- og styringsform samt videre utvikling av HDO anbefales 
enheten utskilt fra SI HF og etablert som egen juridisk virksomhet eid av de fire 
regionale helseforetakene i fellesskap. Rapporten ble forelagt de regionale 
helseforetakenes AD-møte før oversendelse til departementet for kommentarer. 
 
Anbefalingene i rapporten er fulgt opp ved at Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med de 
øvrige RHF-ene og Sykehuset Innlandet HF, opprettet et prosjekt våren 2012, hvis 
formål er å etablere HDO som en nasjonal felleseid virksomhet. Helse Sør-Øst RHF er 
prosjekteier, og prosjektgruppen består av ressurser fra dagens HDO-enhet ved 
Sykehuset Innlandet HF, Helse Sør-Øst RHF og ekstern prosjektledelse.   
 
Prosjektet samarbeider forøvrig tett med Sykehuset Innlandet HF (som ivaretar 
virksomhetsoverdragers ansvar i prosessen). Hver av de respektive helseregionene er 
representert i styringsgruppen for prosjektet. I tillegg er Sykehuset Innlandet HF og alle 
hovedsammenslutningene representert. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Etableringen av Helsetjenestens Driftsorganisasjon vil bidra til å styrke beredskapen 
nasjonalt og regionalt. Dette gir større trygghet for at befolkningen skal få hurtig og 
adekvat hjelp. 
 
Medbestemmelse 
Etablering av felles RHF-virksomhet, Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF (HDO HF) ble 
drøftet med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. 
februar 2013 med følgende enighetsprotokoll: 
 
1. Partene slutter seg til det foreslåtte opplegg for etablering av Helsetjenestens 

Driftsorganisasjon HF (HDO). 
 

2. Forståelsen av brukerrollen bør tilpasses virksomhetens egenart. Det tenkes her på 
brukerne (HF og ansatte ved HF-ene) av de forskjellige tjenestene HDO leverer. 
Erfaring viser at det er lang avstand fra en bruker av systemene til 
beslutningsorganene i en organisasjon som HDO. Det må etableres en hensiktsmessig 
organisering som ivaretar disse forhold både for ledelse og tillitsvalgte. 

 
Protokolltilførsel fra LO Stat: 
 
I denne saken mener KTV i LO Stat at det skal være politisk representasjon i styret selv om 
det ikke er et krav i lovteksten. Det er viktig at det ikke legges opp andre styringsformer av 
HDO enn de øvrige foretakene. 
 
 
 



 

Brukermedvirkning 
Etablering av felles RHF-virksomhet – Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF ble 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 13. februar 2013, jf. 
RBU-sak 13-2013/5. Saken ble tatt til orientering. 
 
Adm. direktørs anbefalinger 
I forbindelse med landsdekkende utbygging av Nødnett (Trinn 2) har de adm. 
direktører i de fire RHF-ene besluttet å fremme sak for styrene med felles tilrådning. 
 
For å sikre Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO) en helhetlig eier- og 
styringsstruktur, tilrår de adm. direktører sine styrer å etablere HDO som en egen 
felleseid juridisk virksomhet. Helse Sør-Øst RHF får på vegne av de regionale 
helseforetakene ansvaret for etableringen. 
 
De fire regionale helseforetakene har valgt å legge til grunn et forslag til eierandel 
mellom deltakerne basert på hvordan eierandel er håndtert i andre felleseide selskap. 
Felles for disse selskapene er at hver av eierne har en eierandel på 20 prosent, med 
unntak av Helse Sør-Øst RHF som har 40 prosent. Det tilrås en tilsvarende fordeling av 
eierandel for HDO, og videre at representasjonen i virksomhetens styrende organer 
reflekteres av eierandelen. For øvrig tilrås det at det er samsvar mellom eierandel og 
økonomiske forpliktelser. 
 
Som følge av endringer i helseforetaksloven mv. har man ved fellesorganisering (flere 
helseforetak som eiere) av virksomheter som yter spesialisthelsetjeneste, fra 1. januar 
2013 valgmuligheten til å organisere dette enten som helseforetak eller ansvarlig 
selskap. Det tilrås at HDO etableres som et helseforetak. HDOs virksomhet vil med dette 
fremstår som en naturlig og integrert del av den offentlige helsetjenesten. 
 
Adm. direktør anbefaler at det oppnevnes to kandidater fra Helse Sør-Øst RHF som kan 
inngå i det nye foretaksstyret. For Helse Midt-Norge RHF, Helse Nord RHF og Helse Vest 
RHF oppnevnes én kandidat. I tillegg vil foretaket ha inntil tre representanter fra de 
ansatte, samt inntil to representanter eller observatører med forslagsrett fra 
primærhelsetjenesten. 
 
Adm. direktør legger også til grunn at fisjonsplan for virksomhetsoverdragelsen 
forelegges styret i Sykehuset Innlandet HF og det kommende styret i Helsetjenestens 
Driftsorganisasjon HF, før virksomhetsoverdragelse gjennomføres i henhold til de krav 
arbeidsmiljøloven og helseforetaksloven stiller for virksomhetsoverdragelse. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene, etablerer Helsetjenestens Driftsorganisasjon som en felleseid 
virksomhet. Virksomheten etableres som et helseforetak. 
  

  



 

2. Styret legger til grunn at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på20 prosent, i 
samsvar med eierandel i øvrige felleseide virksomheter. Styret legger videre til 
grunn at representasjonen i de styrende organer skal reflektere eierandelens 
størrelse og at det er samsvar mellom eierandel og økonomiske forpliktelser.  

 
3. Styret ber adm. direktør oppnevne en kandidat til deltaker fra det regionale 

helseforetaket til et foretaksstyre for Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF med 
virkning fra stiftelsesdato. 

 
 
Bodø, den 15. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Referat fra møte nr. 5 i styringsgruppen – oktober 2012 
   Presentasjon ”Prosjekt for etablering av Helsetjenestens  
   Driftsorganisasjon HF” – oktober 2012 
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