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SAK NR 018-2012 

UTKAST TIL HØRINGSSVAR TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS 
FORSLAG TIL ENDRINGER I HELSEFORETAKSLOVEN 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret slutter seg til utkast til høringssvar. Styret ber administrerende direktør sluttføre 
høringssvaret i tråd med utkastet og styrets kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 7. mars 2012 
 
 
 
Bente Mikkelsen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
Helse- og omsorgsdepartementet har ved brev av 22.12.11 sendt forslag til endringer i helseforetaksloven 
på høring. Helseforetaksloven fastsetter rammene for Helse Sør-Øst RHF sin virksomhet, og 
administrerende direktør er således av den oppfatning at Helse Sør-Øst RHF sine synspunkter på 
endringsforslagene bør være forankret i styret. Administrerende direktør inviterer styret til å slutte seg til 
den vedlagte høringsuttalelsen.  
 
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Kommentarene til høringen er i vedlagte utkast til høringssvar bygd opp tematisk som følger; 
 

Selskapsorganisering/organisatoriske valgmuligheter 

I vedlagte utkast foreslås det at Helse Sør-Øst RHF inntar følgende holdning; 

 Det bør åpnes for at et helseforetak kan ha flere eiere, dvs at organisasjonsformen 
”HF” blir en alternativ organisasjonsform der man i dag bruker organisasjonsformen 
”ANS” (ansvarlig selskap). 

 Det bør gis adgang til at også annet enn spesialisthelsetjeneste kan organiseres som 
helseforetak.  

o Det bør være valgfrihet mellom aksjeselskap og helseforetak  
o Ved organisering av ikke-medisinskvirksomhet i organisasjonsformen 

helseforetak, er det sentrale ved sammensetning av styret at styret har 
nødvendig sektorkompetanse. Det sentrale for styresammensetningen her er 
ikke demokratisk styring av sentrale velferdsgoder, og det bør således ikke 
stilles krav til politisk representasjon i styret for slike foretak. 

 Forholdet til MVA-lovgivningen bør gjennomgås og tilpasses nasjonal organisering av 
fellestjenester. 

 Det bør åpnes for å organisere samhandlingstiltak som ledd i samhandlingsreformen i 
egne rettsubjekt. 
 

De regionale helseforetakene – oppgaver og ansvar 

 I endringsforslaget er det foreslått ny § 2a som lovfester RHFenes ansvar og 
oppgaver. Formuleringene i lovteksten er imidlertid ikke fulgt opp med tilsvarende 
beskrivelser i høringsnotatet, som derimot anses egnet til å skape uklarhet rundt 
RHFenes rolle. Det er i utkast til høringssvar etterlyst en tydeligere beskrivelse av 
RHFenes ”konsernstyringsrolle”. 

 Departementet har foreslått at lovens § 30 som fastsetter hvilke saker som skal 
forelegges foretaksmøtet eksemplifiseres og til dels utvides. I høringssvaret foreslås 
det at man i stedet opprettholder dagens system der eksemplene er gitt i vedtektene. 
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Eierstyring og formalia 

I høringsnotatet er det foreslått at det åpnes for at det bla kan avholdes felles 
foretaksmøte for flere helseforetak, at det lovfestes en adgang til styremøter pr video- og 
telefon og at hjemmelen til fastsette vilkår for tildeling av bevilgning utvides til også å 
omfatte det regionale helseforetaket. 
I vedlagte utkast til høringssvar støttes forslagene. 
 

Statens eierstyring av de regionale helseforetakene 

I høringsforslaget har departementet foreslått at det lovfestes en ny § 16 a om 
departementets innhenting av opplysninger fra regionale helseforetak. Bestemmelsen 
fremstår som uklar samtidig som de regionale helseforetakene har samme behov i forhold 
til helseforetakene. Det er derfor i utkast til høringssvar foreslått en alternativ formulering 
som omfatter eiers innhenting av opplysninger fra foretak, dvs at det regionale 
helseforetaks innhenting av opplysninger også er inkludert. 

 

Revisjonskomite, internrevisjon og rett til innsyn i taushetsbelagte opplysninger 

 Kommentarene til lovforslagets utkast til bestemmelser om og omtale av 
revisjonskomite, internrevisjon og rett til innsyn i taushetsbelagte opplysninger er 
utarbeidet i tett samarbeid med konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF. 

 Det er i forslag til høringssvar forsøkt ryddet i begrepsbruk, ansvar og oppgaver 

  Det er foreslått alternative lovtekster som ivaretar det som etter RHFenes oppfatning 
er dagens praksis samtidig som nødvendig fleksibilitet i forhold til videreutvikling er 
søkt ivaretatt.  

 I høringssvaret er departementet oppfordret til å klargjøre / utvide forslaget til 
generell hjemmelen til innsyn i taushetsbelagte opplysninger slik at det er tydelig at 
administrerende direktør har tilsvarende innsynsrett som internrevisjonen. 

 Det er i høringssvaret kommentert at offentlighetsloven er en problemstilling ifht 
konsernrevisjonens arbeid da det mangler generell hjemmel for ”utsatt offentlighet” 
noe som er problematisk ved utsendning av utkast til rapport til helseforetakene. 
 

Ansattes representasjon i styret 

 Forslaget om lovfesting av at de ansattes representanter i RHFstyret ikke skal delta 
ved behandlingen av enkelte saker, er i tråd med dagens vedtekter. Forslaget er i 
vedlagte utkast støttet samtidig som det er påpekt at det også bør lovfestes tilsvarende 
i forhold til helseforetaksstyrene. 

 Departementets forslag til ny § 25 tredje ledd om nyvalg av styre ved omdanning eller 
omorganiseringer, anses å være for omfattende og generell. Det er i høringssvaret 
foreslått at bestemmelsen endres til å være en forskriftshjemmel og at den nærmere 
reguleringen foretas i forskrifts form. 
 

Lovfesting av åpne styremøter’ 

 Departementet har foreslått å lovfeste kravet om åpne styremøter, og at det i 
lovteksten angis hvilke i tilfeller møtet kan lukkes. 

 Forslaget om lovfesting av åpne styremøter er foreslått støttet, men slik at hvilke 
tilfeller møtet kan lukkes etter administrerende direktørs syn må reguleres annerledes. 
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 I høringssvaret foreslås det at adgangen til å lukke styremøtet blir koblet til 
offentleglova slik at vi sikres at styremøtet kan lukkes i alle de tilfeller der 
dokumentene kan unntas. 

 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Utkast til høringssvar til HOD – forslag til endringer i helseforetaksloven 
 
Utrykte vedlegg: 

 Ingen 


