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Styresak 52-2014 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6 b 

og 10 ad. oppnevning av styremedlemmer i 

helseforetakene og vedtak som skal treffes av 

foretaksmøte 
 
 
Formål 
Saken foreslår å endre §§ 6 b og 10 i helseforetakenes vedtekter som følge av eiers 
endringer i det regionale helseforetakets vedtekter, jf § 6 i protokoll fra foretaksmøte 7. 
januar 2014.   
 
Bakgrunn  
1. Endringer i § 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak 
Regjeringen har vedtatt å endre kravene til oppnevning av eieroppnevnte 
styremedlemmer i helseforetakene. Kandidater skal velges basert på kvalifikasjoner i 
tråd med kravene i helseforetaksloven. Vedtektenes § 6 b endres i tråd med dette. 
 
2. Endringer i vedtektene § 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. 
Gjeldende § 10 gjentar deler av ordlyden i helseforetaksloven §§ 30 og 31. 
Bestemmelsen er derfor i stor grad overflødig og kan lede til misforståelser. 
Vedtektenes § 10 foreslås endret slik at lovmessige reguleringer ikke gjentas.  
 
3. Reduksjon av antall styremedlemmer i helseforetak 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. 
helseforetaksloven § 21 antall eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene. Som 
følge av at antallet er redusert fra tidligere, foreslås ikke endringer i helseforetakenes 
vedtekter § 6 Styrende organer. 
 
Forslag til endringer    
1. § 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak endres fra:  
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges 
av foretaksmøtet.  
 
I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller 
tidligere politiske verv.  
 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
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Til ny § 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak 
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges 
av foretaksmøtet. 
 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
 
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har 
og de utfordringene helseforetakene står overfor. 
 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første 
ledd. 
 
2. § 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet endres fra: 
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til 
behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.  
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av 
prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller 
utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som: 
 
1. vedtak om nedleggelse av sykehus 
2. utskilling av større deler av virksomheten 
3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter 
4. omfattende endringer i tjenestetilbudet 
5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som 

egne rettssubjekt i helseregionen 
6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre 

virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 
7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid 
 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også 
treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF. 
 
Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den 
forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette 
gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av 
faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, 
jf helseforetakslovens § 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med 
helseforetaksloven. 
 
Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker 
arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av XX 
HF’s foretaksmøte. 
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Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 
 
Til ny § 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet: 
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til 
behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7. 
 
Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 millioner 
kroner treffes av foretaksmøtet.  
 
Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere 
faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse 
Nord. 
 
 

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

1. Endringer i helseforetakenes vedtekter nye §§ 6 b og 10 gjennomføres i tråd med 
saksfremstillingen. 

 
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med 

helseforetakene så snart som mulig i samsvar med helseforetaksloven §§ 12 og 14. 
 
 
Bodø, den 11. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Helseforetakenes vedtekter – med foreslåtte endringer 
 
  Helseforetakenes vedtekter er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted 

– se her: 
 

Styremøte i Helse Nord RHF, den 29. april 2014 
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