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Styresak 96-2018/4 Felleseide helseforetak - status pr. 1. tertial 2018, 

inklusive styrenes beretning for 2017 

 
 
Bakgrunn for saken 
Det vises til styresak 81-2014/3 Redegjørelse for virksomheten i felleseide selskaper 
(styremøte 18. juni 2014), hvor det blant annet heter:  
 
Utvikling av interregionale/nasjonale fellesoppgaver innen spesialisthelsetjenesten er blitt 
et vesentlig element i den nasjonale helsepolitikken. Store oppgaver innenfor de regionale 
helseforetakenes ansvarsområder løses nå i fellesskap. Dette vil øke etterhvert som de nye 
selskapene utvikles og etableres. 
 
Det er behov for å gjennomgå denne delen av virksomheten slik at de felleseide selskapene 
fremstår og profileres som en del av det samlede tjenestetilbudet innenfor 
RHF-styrenes ansvar, og at styring og oppfølging er på linje med styringen av 
helseforetakene. 
 
En gjennomgang av dette vil bl.a. omfatte følgende momenter hvor de regionale 
helseforetakene har varierende praksis: 
 
(…) 
 
• En gjennomgang og harmonisering av hvordan RHF-styrene holdes orientert om 
selskapenes virksomhet. I denne sammenheng vil det bli utarbeidet en enkel struktur som 
innarbeides i RHF-enes tertialrapporter. 
 
Fra vedlegg i saken hitsettes: 
Styringen av selskapene er beskrevet i stiftelsesdokumenter, selskapsavtaler og vedtekter. 
RHF-enes administrerende direktører utgjør hhv. generalforsamling, selskapsmøte og 
foretaksmøte for selskapene. Den formelle eierstyringen skjer gjennom et årlig 
oppdragsdokument som befestes i generalforsamlingen mv. og rapportering til eierne skjer 
i årlig melding. Årlig melding behandles og godkjennes i generalforsamling mv. etter 
forutgående behandling/vurdering i de regionale helseforetakene. 
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i felleseide virksomheter i styresak 
143-2017/3 Felleseigde helseføretak - statusrapport pr. juni 2017 (styremøte 13. 
desember 2017). 
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Forutgående behandling 
Eierstyringsgruppen1 gir de adm. direktørene i RHF-ene en samlet status etter 
tertialrapportering og oppfølgingsmøte med de felleseide helseforetakene. Vedlegg 1 i 
denne styresaken er identisk med saksfremlegg til AD-møte2 11. juni 2018. 
 
Konklusjon 
Vedlegg 1 er et sammendrag av styrenes årsberetning og påfølgende oppfølgingsmøte 
med styreledere og adm. direktører i hvert av de felleseide selskapene. Rapporteringen 
avsluttes med at det ikke er særskilte tema som adm. direktører i RHF-ene må være 
oppmerksomme på ut over det som er skrevet.  
 
Adm. direktør mener at informasjonen gir tilfredsstillende oversikt over oppfølgingen 
av krav i oppdragsdokument og virksomhetenes viktigste utfordringer fremover. Til 
styrets informasjon følger styrenes årlige melding som vedlegg 2-7.  
 
 
 
Vedlegg:   
Status felleseide helseforetak etter 1. tertialsrapportering og oppfølgingsmøte 1-2018 
Styrenes årsberetning – felleseide foretak 
 
Vedleggene er publisert på vårt nettsted - se her: Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
 

1 Eierstyringsgruppen: Forum for eierdirektørene i RHF-ene 
2 AD-møte: Forum for adm. direktører i RHF-ene 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-20-juni-2018-2018-06-20



