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Styresak 7-2014 Stiftelse av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-

virksomhet – endring av vedtekter, oppfølging 

av styresak 132-2014 

 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som 
felleseid RHF-virksomhet i styremøte, den 27. november 2013. Styret vedtok følgende:  
 
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. 

 
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. 

 
I stiftelsesdokumentene som var vedlagt styresak 132-2013, er hovedkontoret til 
Nasjonal IKT HF lokalisert til Oslo kommune (jf. § 3 i vedtektene). 
 
Stiftelsen av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet skulle formelt 
gjennomføres i AD-møte1

 

, den 16. desember 2013.  Før AD-møtets behandling 
informerte Helse- og omsorgsdepartementet om at hovedkontoret til Nasjonalt IKT HF 
skal legges til Bergen. Denne beslutningen er stadfestet i foretaksmøte med RHF-ene, 
den 7. januar 2014. Den formelle stiftelsen med signering av stiftelsesprotokoll og 
foretaksavtale ble derfor utsatt til AD-møtet 20. januar 2014.  

Stiftelsesdokumentene, slik de ble lagt frem for styrets behandling, er nå signert. 
Endring av stedsvalget må gjøres formelt i en vedtektsendring i foretaksmøte med 
Nasjonal IKT HF snarest mulig. 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
 
 
  

1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Protokollen fra foretaksmøte i Helse Nord RHF av 7. januar 2014 tas til etterretning. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at geografisk plassering av Nasjonal IKT 

HF er endret fra Oslo til Bergen, av statsråden i foretaksmøte, den 7. januar 2014. 
Adm. direktør får fullmakt til å følge opp dette i foretaksmøte for Nasjonal IKT HF. 

 
 
Bodø, den 28. januar 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord RHF, den 7. januar 2014 – se her: 
 Protokoll fra foretaksmøtene, den 7. januar 2014 
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http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/styringsdokumenter/protokoller-for-foretakene/foretaksmoter/foretaksmote-i-helse-nord-rhf-07012014.html?id=748860�



