
 

 
 

Møtedato: 27. november 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bjørn Nilsen, 75 51 29 08  Bodø, 15.11.2013 
 

Styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som felleseid RHF-

virksomhet 

 
 
Formål/faktabeskrivelse 
Denne styresaken følger opp likelydende vedtak i styresak 081-2013 i Helse Sør-Øst 
RHF, styresak 76/13 i Helse Midt-Norge RHF, styresak 108/13 B i Helse Vest RHF og 
styresak 115-2013 i Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som 
felleseid RHF-virksomhet i styremøte, den 30. oktober 2013 og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Helse Nord RHF, i samarbeid med de øvrige 

regionale helseforetakene, etablerer Nasjonal IKT som et HF (Nasjonal IKT HF). 
 

2. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel og finansieringsandel på 
25 prosent av Nasjonal IKT HF. Etableringen skjer i samarbeid med de øvrige 
regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. 

 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn ett 

innskudd på 1,25 mill kroner. 
 
4. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppnevne Trine Magnus og Bjørn Nilsen til 

foretaksstyre for Nasjonal IKT HF og stiller seg bak det samlede forslag til 
styresammensetning (kapittel 3.11).  

 
5. Styret slutter seg til at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo/Akershus. 
 
Helseforetakslovens § 9 krever at styret i regionale helseforetak selv treffer vedtak om å 
opprette helseforetak. Som følge av at kompetansen ikke kan delegeres (som ved 
opprettelse av ansvarlig selskap og aksjeselskap) fremmes derfor likelydende styresak i 
de fire regionale helseforetakene. De fire adm. direktører behandlet saken på AD-
møtet1

 

, den 10. juni 2013 og 23. september 2013. AD-møtet konkluderte med å fremme 
likelydende styresaker for styrene med felles tilrådning. 

  

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
Stiftelsesprosessen 
Stiftelse av Nasjonal IKT HF følger samme prosess som ved etableringen av 
Helsetjenestens Driftsorganisasjon HF (HDO HF), og skjer ved at styrene i de regionale 
helseforetakene fatter likelydende vedtak om å opprette foretaket i henhold til 
fremlagte stiftelsesdokument, herunder vedtekter, og for øvrig med det innhold som 
fremgår av helseforetaksloven § 9.  
 
Stiftelsesdokumentet (stiftelsesprotokoll) 
Stiftelsesdokumentet inneholder utkast til vedtekter for Nasjonal IKT HF, angivelse av 
det kapitalinnskuddet stifterne skal tilføre helseforetaket ved stiftelsen, og angivelse av 
valgte styremedlemmer, samt angivelse av valgt revisor for foretaket. 
 
Som det fremgår av stiftelsesdokumentet punkt 3, tilrås det at Nasjonal IKT HF stiftes 
med et innskudd fra hver eier (de fire regionale helseforetak) 1,25 mill kroner, totalt 5 
mill kroner.  
 
Det er vedtatt at eierne hver skal ha en eierandel på 25 % i det felleseide helseforetaket, 
og eiernes innskudd vil bli fordelt forholdsmessig i henhold eierandel. 
 
Foretaksavtale 
Ved opprettelse av et felleseid helseforetak stiller helseforetakslovens § 9 krav til at det 
etableres en felles Foretaksavtale. Foretaksavtalen følger samme struktur som HDO HFs 
foretaksavtale, behandlet i alle RHF-styrer primo 2013.  
 
Foretaksstyre 
Foretaksstyre oppnevnes i henhold til styresak 115-2013 og som det fremgår av 
stiftelsesprotokollen. Herlof Nilssen (Helse Vest RHF) oppnevnes som styreleder og 
Thomas Bagley (Helse Sør-Øst RHF) oppnevnes som nestleder. 
 
Eiernes innskudd 
Innskudd ved stiftelse av Nasjonal IKT HF er i henhold til styresak 115-2013. Denne 
innskuddsforpliktelsen vil forfalle, straks helseforetaket er stiftet. 
 
Merverdiavgift 
For å sikre Nasjonal IKT HF like driftsforutsetninger som ligger i dagens 
nettverksmodell, vil det bli søkt fritak for avgiftsplikt. Helseforetakenes 
driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) har nylig fått fritak for merverdiavgift, 
gjennom en forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene. En tilsvarende prosess vil 
igangsettes for Nasjonal IKT HF.  
 
Det er litt ulik praksis for hvordan skattemyndighetene har valgt å håndtere 
avgiftsspørsmålet for regionale felleseide virksomheter. Det kan nevnes Pasientreiser 
ANS virksomhet ikke er fritatt for avgiftsplikt.  
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Foretakets revisor  
På vegne av det nye helseforetaket er det blitt gjennomført en anskaffelse av 
revisjonstjeneste, hvorav Ernst & Young AS (org.nr. 976 389 387) blitt innstilt som 
revisor for det nye foretaket. 
 
Villighetserklæring fra Ernst & Young AS ligger som et vedlegg til stiftelsespapirene. 
 
Programkontoret 
Programkontoret/sekretariatet for Nasjonal IKT vil ivareta selskapets administrative 
oppgaver frem til adm. direktør og nødvendig personale er ansatt.  
 
Lokalisering  
I styrets vedtak i styresak 115-2013 punkt 5 er Nasjonal IKT HF kontor lagt til 
Oslo/Akershus.  Stiftelsesprotokollen fordrer imidlertid at det kun oppgis en kommune. 
Derfor fremgår det av stiftelsesprotokollen at Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i 
Oslo kommune. Skulle likevel Nasjonal IKT HFs hovedkontor bli lagt til en kommune i 
Akershus, vil stiftelsesprotokollen oppdateres.   
 
 Adm. direktørs anbefaling 
For å gjennomføre stiftelsen av Nasjonal IKT som et felleseid helseforetak i henhold til 
tidligere vedtak i styrene i de regionale helseforetakene og i samsvar med 
helseforetakslovens § 9, anbefaler  adm. direktør at styret gir sin tilslutning til de 
vedlagte stiftelsespapirer og gir adm. direktør i Helse Nord RHF fullmakt til å signere 
disse. 
 
Foretaksstyre oppnevnes i henhold til styresak 115-2013.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Nasjonal IKT HF i henhold til vedlagte 
stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. 
Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Adm. direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til 
å signere dokumentene på vegne av styret i Helse Nord RHF. 
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2. Opprettelsen av Nasjonal IKT HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt, hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er 
fattet. 

 
 
Bodø, den 15. november 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Foretaksavtale for Nasjonal IKT HF 
  Stiftelsesprotokoll for Nasjonal IKT HF 
  Revisors villighetserklæring 
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FORETAKSAVTALE 

 
FOR 

 
NASJONAL IKT HELSEFORETAK 

  
 
I forbindelse med stiftelse av Nasjonal IKT HF er det i dag inngått følgende avtale mellom 
foretakets eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest 
RHF, i henhold til helseforetaksloven § 9 annet ledd. 
 
1. Eierforhold - eiernes andeler i helseforetaket 
  
Foretaket har fire eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og 
Helse Vest RHF, hvorav hver har en eierandel på 25 % i foretaket.  
 
I samme forhold deler eierne overføring av verdier fra helseforetaket til eierne som skjer i 
henhold til helseforetaksloven § 14, ansvar for tilføring av midler og oppgjør ved oppløsning 
av foretaket.  
 
2. Ansvar  
 
Utad hefter samtlige eiere ubegrenset for Nasjonal IKT HF sine forpliktelser. Overfor 
hverandre er deltakerne proratarisk ansvarlig i forhold til sin eierandel. 
 
En fordringshaver må først gjøre krav gjeldende mot Nasjonal IKT HF. En fordringshaver 
som har krevd foretaket for klar og forfalt gjeld som ikke er betryggende sikret, kan gjøre 
kravet gjeldende mot en eller flere av eierne. For å gjøre kravet gjeldende mot eierne må 
fordringshaveren tidligst fire uker etter første påkrav sende ytterligere et påkrav til den 
opprinnelige skyldneren med betalingsfrist på minst fire uker, og betaling må ikke være 
mottatt innen utløpet av fristen, jf. helseforetaksloven § 7.  
 
Har en eier oppfylt helseforetakets forpliktelse, kan eieren straks søke tilbake sitt utlegg hos 
helseforetaket. Får han ikke dekning av helseforetaket kan eieren søke tilbake hos de andre 
eierne det som skulle falle på hver av disse etter størrelsen på deres eierandel.  
 
3. Eiernes innskudd  
 
Nasjonal IKT HF stiftes med en kapital på 5 millioner kroner. 
 
Ved stiftelsen av helseforetaket skal hver av eierne gjøre et kontantinnskudd på 
kr. 1.250.000,- 
 
Innskuddsforpliktelsen forfaller til betaling straks helseforetaket er stiftet.  
 
    
4. Foretaksmøte 
  
Samtlige eiere plikter å delta i foretaksmøte. 
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Foretaksmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet dersom ikke annet fremgår av 
foretaksavtalen. 
 
5. Styre  

 
Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven § 21 
tredje ledd.  
 
Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.  
 
Frem til de ansatte i Nasjonal IKT HF får rett til styrerepresentasjon i henhold til 
helseforetakslovens regler, kan eier oppnevne inntil ti styremedlemmer, herunder styreleder 
og nestleder.  
 
To av de eieroppnevnte styremedlemmer, og et varamedlem, skal oppnevnes blant de 
konserntillitsvalgte i helseregionene. Uavhengig av kravene til antall ansatte i 
helseforetaksloven § 23 gis foretakets ansatte videre anledning til å oppnevne ett styremedlem 
og et varamedlem fra foretakets oppstart. 
  
Dersom de ansatte på et senere tidspunkt etter Helseforetakslovens § 23 krever økt 
styredeltagelse vil foretaksmøte foreta en samlet gjennomgang av styresammensetning, 
herunder også antall eieroppnevnte medlemmer i styret. De konserntillitsvalgtes deltagelse i 
styret vil være en del av denne vurderingen. Et fremtidig alternativ kan være at 
konserntillitsvalgte gis observatørstatus med tale- og forslagsrett. 
 
6. Overdragelse  
  
Andeler i foretaket kan ikke overdras til andre enn de øvrige eierne. Overdragelse krever 
samtykke fra de øvrige deltakerne.  
  
7. Uttreden etter krav fra eier 
  
Den enkelte eier kan si opp selskapsforholdet og kreve seg utløst fra foretaket med to års 
skriftlig varsel til styret.  
  
Den enkelte deltaker kan kreve utløsing med øyeblikkelig virkning når:  
 

a. Eierens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og/eller 
b. Utløsing ellers tilsies ut fra vesentlige rimelighetshensyn.  

  
Uttreden kan forutsette behandling i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene. 
 
Avtalen er underskrevet av samtlige fire deltakere, jf. styresak behandlet i alle regionale 
helseforetak, i fem eksemplarer – ett eksemplar til hver av eierne, i tillegg til ett eksemplar 
innsatt i protokollboken for referater fra foretaksmøter.  
 
Ved sin underskrift samtykker samtidig deltakerne i at registermelding kan sendes 
Foretaksregisteret, jf. Lov om foretaksregistrering § 4-4f. 
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_______________________       ______________________  
     for Helse Sør-Øst RHF         for Helse Midt-Norge RHF   
  
  
  
  

______________________       ______________________  
      for Helse Nord RHF                for Helse Vest RHF  
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STIFTELSESPROTOKOLL 

 
FOR 

 

NASJONAL IKT HELSEFORETAK 
 
 
 
Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord 
RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble 
Nasjonal IKT HF stiftet ………. 2013 som et felleseid helseforetak i medhold av 
lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 
 
Nasjonal IKT HF ble således stiftet gjennom vedtak i de fire RHF-styrene 
gjennomført  

……..... 2013 Helse Midt-Norge RHF  
……..... 2013 Helse Sør Øst RHF  
……..... 2013 Helse Nord RHF 
……..... 2013 Helse Vest RHF 

 
hvorav tidspunkt for siste styrevedtak ………… 2013, er stiftelsesdato. 
 
Tilstede som stiftere var  
 

Helse Midt-Norge RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de 
medlemmer som fremkommer av sak XX-2013 
 
Helse Sør-Øst RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer 
som fremkommer av sak XX-2013 
 
Helse Vest RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer 
som fremkommer av sak XX.-2013 
 
Helse Nord RHF, repr. ved foretakets styre bestående av de medlemmer 
som fremkommer av sak XX-2013 

 
1. Opprette Nasjonal IKT HF 
 
Det ble vedtatt å opprette helseforetaket  
 

Nasjonal IKT HF 
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2. Vedtekter 
 
Som vedtekter ble protokollert: 

 

§ 1 Navn 

Helseforetakets navn er Nasjonal IKT HF.  

  §2 Eier  

Nasjonal IKT HF eies fullt ut av: 

Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968  
Parkgata 36  
2317 Hamar  

Helse Vest RHF, org.nr; 983658725  
Nådlandskroken 11 
4034 Stavanger  

Helse Midt-Norge RHF, org.nr; 983658776  
Strandvegen 1 
7500 Stjørdal 

Helse Nord RHF, org.nr; 883658752  
Sjøgata 10 
8038 Bodø 

Hver av eierne har en eierandel på 25 % i foretaket 

§ 3 Hovedkontor  

Nasjonal IKT HF har sitt hovedkontor i Oslo kommune.  
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§ 4 Formål  

Nasjonal IKT HF skal gi retningslinjer for IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten gjennom felles 
strategi (vedtatt av styrene i de regionale helseforetakene), samarbeid og samordning. Gjeldende 
strategi skal understøtte et målbilde der IKT skal gi positive effekter for pasienter, påførende og 
helsepersonell, og bidra til bedre ledelse og styring. 

I tillegg skal Nasjonal IKT HF bidra til spesialisthelsetjenestens gjennomføring av nasjonale 
prosjekter og til dialog og samarbeid med relevante interessenter (f.eks. den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

  

§ 5 Helseforetakets virksomhet  

Nasjonal IKT HF skal operasjonalisere gjeldende strategiplan for Nasjonal IKT vedtatt av styrene 
for de regionale helseforetakene. Nasjonal IKT HF skal ikke selv vedta strategien, men bidra til å 
utvikle strategien og sørge for gjennomføring av den. Nasjonal IKT HF skal være en pådriver for å 
sikre bred deltagelse fra de ulike delene og nivåene av spesialisthelsetjenesten. Den brede deltagelsen 
skal sikres gjennom prosjektarbeid, og ved videreutvikling av relevante fagforum og 
systemeierforum. 

Nasjonal IKT HF skal videreutvikles som spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling 
innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i 
spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og 
samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og 
omsorgsdepartementet, helsedirektoratet og Norsk Helsenett. 

§ 6 Foretaksmøtet 

Det skal avholdes to ordinære foretaksmøter årlig hvorav det ene skal avholdes innen utgangen av 
juni måned hvert år for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding, jf. 
helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet ledd.  

Ytterligere foretaksmøter avholdes etter særskilte behov og innkalles etter beslutning av styret i ett 
eller flere av de regionale helseforetakene.  

§ 7 Styre 

Nasjonal IKT HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer.  

Frem til de ansatte i Nasjonal IKT HF får rett til styrerepresentasjon i henhold til helseforetakslovens 
regler, kan eier oppnevne inntil ti styremedlemmer, herunder styreleder og nestleder.  

. Uavhengig av kravene til antall ansatte i helseforetaksloven § 23 gis foretakets ansatte anledning til å 
oppnevne ett styremedlem og et varamedlem fra foretakets oppstart. 
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Styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder 
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

Styremedlemmer fra regionale helseforetak skal ikke representere geografiske områder, politiske 
organisasjoner eller andre interessegrupper. 

Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet. 

Styremøter avholdes som åpne møter. Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Norsk 
Helsenett gis observasjonsplasser. Observatørene vil ha tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

§ 8 Daglig leder 

Nasjonal IKT HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. 

§ 9 Ledernes ansettelsesvilkår  

Nasjonal IKT HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal 
tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i 
allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som 
avholdes i Nasjonal IKT HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til 
allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.  

§ 10 Saker som skal vedtas av foretaksmøtet i de regionale helseforetakene og saker som 
skal vedtas av foretaksmøtet i Nasjonal IKT HF  

Foretaksmøtet i de regionale helseforetakene skal treffe vedtak i alle saker som antas å være 
av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk 
eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven § 30. Dette gjelder blant annet saker som:  

• kan endre virksomhetens karakter  

• omfattende endringer i tjenestetilbudet 

• deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette  

• utskilling av større deler av virksomheten 

Styret skal oversende alle saker som i henhold til lov eller vedtekter, skal forelegges 
foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse 
Vest RHF før vedtak treffes.  

§ 11 Salg av foretakets eiendommer 

Vedtak om salg av eller pantsettelse av faste eiendommer skal vedtas av foretaksmøtet i 
Nasjonal IKT HF etter forslag fra styret, jf. helseforetaksloven § 31, jf. § 10. Styret i Nasjonal 
IKT HF kan likevel beslutte salg av fast eiendom som helseforetaket eier når eiendommen er 
verdsatt til under 10 millioner kroner, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter 
er til hinder for det. 
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§ 12 Låneopptak  

Nasjonal IKT HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, 
Helse Midt-Norge RHF og/eller Helse Vest RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av 
styrene i de fire regionale helseforetakene. 

§ 13 Melding til eierne 

Styret skal hvert år sende en melding til sine eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, 
Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF som omfatter styrets plandokument for 
virksomheten og styrets rapport for foregående år. 

Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av de regionale 
helseforetakene som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i de regionale 
helseforetakenes plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen 
av de enkelte års statsbudsjett. 

Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, vise 
behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets 
vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. 

Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, 
er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Nasjonal IKT 
HFs plandokument. 

§ 14 Arbeidsgivertilknytning  

Helseforetaket skal være medlem i arbeidsgiverforeningen Spekter.  

 § 15 Endring av vedtektene  

Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Nasjonal IKT HF, jf. 
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. 
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3. Kapital 
 
Nasjonal IKT HF stiftes med en kapital på 5 millioner kroner.  
 
4. Som styremedlemmer ble følgende personer valgt: 
 
Styreleder   Herlof Nilssen   Helse Vest RHF 
Nestleder  Thomas Bagley  Helse Sør-Øst RHF 
Styremedlem  Erik M. Hansen  Helse Vest RHF 
Styremedlem  Meetali Kakad   Helse Sør-Øst RHF 
Styremedlem  Torbjørg Vanvik  Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem  Jan Eirik Thoresen  Helse Midt-Norge RHF 
Styremedlem  Trine Magnus   Helse Nord RHF 
Styremedlem  Bjørn Nilsen   Helse Nord RHF 
 

Styremedlem   NN     velges av de ansatte 
Varamedlem   NN     velges av de ansatte 
 
Styremedlem   Lise K. Strømme  Konserntillitsvalgt 
Styremedlem   Lasse B. Sølvberg   Konserntillitsvalgt 
Varamedlem   Toril Østvold    Konserntillitsvalgt 
 
 
Helseforetaket er ved stiftelsen uten ansatte og det kan ikke gjennomføres valg i henhold til 
gjeldende forskrift (av 15. november 2002) før etablering. Derfor må valget av styrerepresentanter 
fra de ansatte gjennomføres etter formel etablering av helseforetaket og når det vurderes at et 
passende antall stemmeberettigede medarbeidere har blitt ansatt. 
 

5. Som helseforetakets revisor ble valgt: 
 
Ernst & Young AS, org.nr. 976 389 387 
 
 
 

********** 
 
 
Beslutningene over meldes til Foretaksregisteret. 
 
Protokollen ble undertegnet av de regionale helseforetakenes styreledere etter 
fullmakt fra de respektive styrene jf. sak XX Helse Midt-Norge RHF, sak XX Helse 
Nord RHF, sak XX Helse Sør-Øst RHF og sak ……-2013 Helse Vest RHF. 
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Helse Midt-Norge RHF 
 
 

 
   

Trond Michael Andersen 
Administrerende direktør 

  

 
 
 
Helse Nord RHF 

 
 

 
   

Lars H. Vorland  
Administrerende direktør 

  

 
 
 
Helse Sør-Øst RHF 

 
 

 
   

Peder Olsen  
Administrerende direktør 

  

 
 
Helse Vest RHF 

 
 

 
   

Herlof Nilssen  
Administrerende direktør 
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EY
Building a better
working world

Foretaksregisteret

8910 Brønnøysund

Statsautoriserte revisorer
Ernst &Young AS

Vassbotnen 11 a Forus, NO-4313 Sandnes
Postboks 8015, NO-4068 Stavanger

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tif: + 47 51 70 66 00
Fax:+47 51 70 66 01

www.ey.no
Medlemmer av den norske revisorforening

Villighetserklæring
Vi erklærer at vi påtar oss oppdraget som revisor i Nasjonal IKT HF fra og med regnskapsåret
2014.

Stavanger, 25. oktober 2013
ERNST &~(-0t1 G1~S

V ~-

TomLothe
statsa orisert

A member firm of Ernst &Young Global Limitetl A member firm of Emst &Young Global Limited
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