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Tillegg til Tildelingsbrev nr. 8 – vurdering av konsekvenser som følger av 
statlig eierskap  

Departementet viser til brev av 26. april 2019 Tillegg til tildelingsbrev nr. 3, hvor Direktoratet 

for e-helse fikk ansvar for å igangsette forprosjekt for helhetlig samhandling og felles 

kommunal journal. Direktoratet fikk med det også ansvaret for å utrede hvem som skal ha 

ansvar for å anskaffe, etablere, innføre, drifte og forvalte løsningene, herunder et selskap 

med kommunalt medeierskap. Endelig anbefaling vil foreligge som del av 

forprosjektrapporten 1. mars 2020.   

 

Departementet er gjort kjent med at den foreløpige anbefalingen fra forprosjektet er at Akson 

bør organiseres i to selskaper, samhandlingsløsning i et selskap og journalløsning i et annet 

selskap. Journalløsningen vil inngå i et nyopprettet selskap "Akson Journal AS", som foreslås 

felleseid mellom kommunene og staten (representert ved Norsk Helsenett SF eller Helse- og 

omsorgsdepartementet). Det anbefales at ansvaret for samhandlingsløsningene fortsatt skal 

ligge i Norsk Helsenett SF.  

 

Departementet ser allerede nå behov for å vurdere konsekvensene av de foreløpige 

anbefalingene.  

 

Direktoratet har beskrevet kommunesektorens antatte preferanse om statlig deleierskap. 

Direktoratet har også overordnet belyst de rettslige mulighetene for å gjøre statlig innflytelse 

gjeldende, ved en tilstrekkelig stor minoritetspost og ved aksjonæravtale. Departementet ser 

behov for å få ytterligere belyst hvilken reell innflytelse staten bør ha på beslutninger i 

selskapet, hvordan statlig eierskap i seg selv kan være til nytte for kommunene, om dette 

kan oppnås i kombinasjon med eierskap eller på annen måte enn ved eierskap, f.eks. 

gjennom styrerepresentasjon. Det bør videre gis en beskrivelse av hvilke forpliktelser og 
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Side 2 
 

risiko staten påtar seg gjennom eierskapet og en skisse til hvordan eierandel og 

aksjonæravtale bør utformes for å oppnå statens formål med et eierskap. Dette inkluderer en 

vurdering av følgende:  

 Begrunnelse og mål med statlig medeierskap, herunder hvilke behov skal staten 

ivareta og om statlig eierskap er et egnet virkemiddel 

 Konsekvenser av statlig medeierskap 

 Statens eierandel  

 Rammeverk for statens eierutøvelse  

 Hvem bør forvalte statens eierandel og under hvilke forutsetninger 

 

Frist for oppdraget settes til 20. januar 2020. Kontaktperson for oppdraget er Marte 

Rønningen.   

 

Med hilsen 

 

 

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Marte Rønningen 

rådgiver 
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