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Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter § 6a ad. 

fastsettelse av lønn til ledende ansatte og § 9 

ad. låneopptak 
 
 
Formål   
Helseforetakenes vedtekter foreslås endret med bakgrunn i to forhold: 
1. Vedtektene tillater ikke finansiell leasing, og adm. direktør foreslår nå å åpne for 

dette, jf. styresak om oppdatering av konsernbestemmelser for investeringer som 
fremmes i samme styremøte.  

2. I tillegg foreslås endring knyttet til lønn og annen godtgjørelser til daglig leder og 
andre ledende ansatte.   

 
Beslutningsgrunnlag 
Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelser til daglig leder og andre ledende ansatte 
Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt Retningslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel med virkning 
fra 13. februar 2015. Retningslinjene erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars 2011 som 
ligger til grunn for dagens vedtekter § 6a. Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF 1. 
juni 2015 og til vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17. mars 2015. 
Endringene som er vedtatt i vedtektene til Helse Nord RHF må videreføres i 
helseforetakenes vedtekter.  
 
§ 6a i helseforetakenes vedtekter foreslås endret likelydende for alle helseforetak i tråd 
med nedenstående:  
 
Tidligere § 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår  
XX 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 
allmennaksjeloven § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som 
avholdes i XX HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 
tredje ledd. 
 
Ny § 6a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte 
Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal XX HF følge "Retningslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av 
Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan 
utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke 
fravikes.  
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XX HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet.  
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:  
- retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for 

det kommende regnskapsåret  
- en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående 

regnskapsåret  
- en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret 

det foregående regnskapsåret  
 
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i 
foretaksmøtet som avholdes i XX HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til 
allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd. 
 
Finansiell leasing 
Det vises til utredning i styresak om oppdatering av konsernbestemmelser for 
investeringer som fremmes i samme styremøte. Vedtektenes § 9 må endres i tråd med 
at det åpnes for finansiell leasing.  
 
§ 9 i helseforetakenes vedtekter foreslås endret likelydende for alle helseforetak i tråd 
med nedenstående:  
 
Tidligere § 9 Låneopptak  
XX HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. XX HF kan ikke ta opp lån eller 
driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / 
konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. 
 
Ny § 9 Låneopptak  
XX HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for 
trekkrettighet/konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord 
RHF. 
 
Finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi over 100.000 kr skal godkjennes av Helse 
Nord RHF.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Helseforetakenes vedtekter § 6a og § 9 endres likelydende i helseforetakenes vedtekter.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6a og 9 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 13. november 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17. mars 2015 

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og 
selskaper med statlig eierandel av 13. februar 2015.   
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