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PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I NORSK HELSENETT SF
Onsdag 16. juni 2021, kl 12.30 ble det holdt foretaksmøte i Norsk helsenett SF i Helseog omsorgsdepartementet, Teatergata 9, Oslo.
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Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, og var
representert ved Tove Myklebust.
Revisor for Norsk helsenett SF, Deloitte AS, var varslet i samsvar med
statsforetaksloven §§ 38 og 41, og var representert ved Jon Bjørnaas.

Sak 1

Foretaksmøtet konstitueres

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen.
Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til
innkallingen.
Foretaksmøtet vedtok:
Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og styreleder Herlof Nilssen ble valgt til å
godkjenne protokollen. Helse- og omsorgsministeren overlot møteledelsen til
styreleder Herlof Nilssen.

Sak 2

Dagsorden

Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til
dagsorden.
Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden er godkjent.

Sak 3

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020
(jf statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10)

I samsvar med statsforetaksloven § 39 og vedtektene § 10 ble styrets årsregnskap og
årsberetning for 2020 fremlagt til godkjenning i foretaksmøtet. Norsk helsenett SF
redegjorde for årsregnskap og årsberetning.
Statsautorisert revisor Jon Bjørnaas redegjorde for revisjonsberetningen for 2020.
Foretaksmøtet viste til at det fremlagte regnskapet viser et regnskapsmessig
overskudd på 156,1 mill. kroner. Årsresultatet er bedre enn budsjettet for 2020 og
virksomhetens historiske resultater. Norsk helsenett SF forklarer dette med blant
annet virksomhetsoverdragelsen fra Direktoratet for e-helse og koronasituasjonen.
Både for de medlemsfinansierte tjenestene og for de nasjonale e-helseløsningene har
Norsk helsenett SF blant annet måttet utsette aktiviteter og planlegging av aktiviteter til
2021. Koronasituasjonen har også medførteen vridning i ressursbruken fra
administrative til operative oppgaver, og rekruttering av nye ressurser ble utsatt. Den
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frie likviditetsbeholdningen var ved utgangen av 2020 på 365,8 mill. kroner.
Statsforetaket har i tillegg en ubenyttet kassekreditt på 100 mill. kroner ved årsslutt.
Egenkapitalandelen pr. 31. desember 2020 var på 29,0 pst. av totalkapitalen. Styret
anser egenkapitalen som tilfredsstillende ut fra foretakets formål og drift.
Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF i 2018 utarbeidet erklæring om
ledernes ansettelsesvilkår, i tråd med allmennaksjeloven § 6-16a og vedtektene § 13.
Foretaksmøtet viste til "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. februar 2015. Foretaksmøtet merket seg
at lederlønnspolitikken i 2020 er i tråd med retningslinjene.
Foretaksmøtet viste til at Norsk helsenett SF fra 1. januar 2020 fikk overført
oppgaver og ansatte knyttet til de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal,
helsenorge.no, e-resept, grunndata og Én vei inn. Statsforetaket rapporterte at de
arbeider med å utvikle rollen som nasjonal tjenesteleverandør på e-helseområdet, og
har blant annet gjennomført en omorganisering og utarbeidet ny strategi for
perioden 2021 til 2026. Foretaksmøtet pekte på at det etter omorganiseringen har
vært behov for å gå opp grenseflatene og å tydeliggjøre roller og ansvar mellom
Direktoratet for e-helse som myndighet og Norsk helsenett SF som
tjenesteleverandør. Det er inngått samarbeidsavtaler, og Norsk helsenett SF og
Direktoratet for e-helse har arbeidet med å operasjonalisere og utvikle samarbeidet.
Foretaksmøtet pekte på viktigheten av en tydelig rolle- og ansvarsdeling i det
nasjonale e-helsearbeidet.
Foretaksmøtet viste til at departementet er tilfreds med at Strategisk forum, med
lederrepresentasjon fra alle etater i helseforvaltningen, sikrer god og likeverdig
innflytelse på behovsdekning og prioriteringer for Felles tjenestesenter. Videre viste
foretaksmøtet til at forventet prisprognose for 2020 ble sendt innen 1. mai i tråd med
kravet i foretaksmøtet. Norsk helsenett SF vil fortsatt arbeide løpende med å utvikle
tjenesteprising og innhold i de ulike tjenestene. I den forbindelse er benchmarking
av infrastrukturkostnader et ønsket tiltak.
Foretaksmøtet var videre tilfreds med oppfølging av Riksrevisjonens rapport om
anskaffelsestjenesten, og merket seg at kundemålinger viste at etatene nå er godt
fornøyd med kvalitet på rådgivning og kommunikasjon. Målingene viste også økt
tilfredshet med tidsbruk, kundeservice og kompetanse. Foretaksmøtet var tilfreds
med fremdrift for innføring av felles arkivtjenester, herunder videreføring av
arbeidet med en digitalisert arkivfunksjon.
Foretaksmøtet viste til at arbeidet med gevinstrealisering og aktiv bruk av
leverandører videreføres slik at det fremover ytes mest mulig kostnadseffektive
tjenester til helseforvaltningen.
Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet godkjenner styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2020.
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Godkjenning av revisors godtgjørelse

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med
avgivelse av revisjonsberetning for 2020. Den samlede godtgjørelsen for revidering av
regnskapet for 2020 er 221 000 kroner. Dette er i henhold til avtale mellom Norsk
helsenett SF og Deloitte.
Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet godkjenner godtgjørelse på 221 000 kroner ekskl. mva. til ekstern revisor for
lovpålagt revisjon av Norsk helsenett SF i regnskapsåret 2020.

Sak 5
Rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap. 701
postene 70 og 71, og kap. 781 post 21 (jf Prop 1 S (2019-2020))
Stortinget bevilget 145,2 mill. kroner til Norsk helsenett SF over statsbudsjettets kap.
701 post 70 (jf. oppdragsbrev 2020) for at selskapet skal ivareta nasjonale oppgaver og
funksjoner utover de aktivitetene og tjenestene som finansieres via
medlemsavgiften. Videre bevilget Stortinget 490,9 mill. kroner over statsbudsjettets
kap. 701 post 71 til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger, og 1 mill.
kroner over kap. 781 post 21 til utvikling av meldeportalen én vei inn (jf.
oppdragsbrev 2020). Statsforetaket rapporterte at midlene er anvendt i tråd med
oppdraget. Aktiviteter tilsvarende 62,4 mill. kroner ble imidlertid overført til 2021
som en leveranseforpliktelse. Denne vil løpende reduseres i tråd med at Norsk
helsenett gjennomfører aktiviteter i tråd med oppdraget fra 2020.
Norsk helsenett SF er nasjonal tjenesteleverandør på e-helseområdet og skal legge
til rette for sikker og effektiv elektronisk samhandling. Statsforetaket har en sentral
rolle i arbeidet med å nå målene for digitalisering i helse- og omsorgssektoren, og
skal understøtte strategier og planer på e-helseområdet
Foretaksmøtet fremhevet Norsk helsenett SFs innsats under pandemien.
Statsforetaket sørget for at de nasjonale e-helseløsningene ble utviklet med
funksjonalitet for å understøtte sektorens håndtering av pandemien, regjeringens
strategi for testing, sporing, isolering og karantene (TISK) og
vaksinasjonsprogrammet.
Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF har sørget for sikker, stabil og
effektiv drift av de nasjonale løsningene statsforetaket har ansvar for, og bidratt i det
nasjonale arbeidet med å utvikle fremtidsrettede digitale tjenester. Foretaksmøtet
viste til at statsforetaket som nasjonal tjenesteleverandør har en viktig rolle i det
nasjonale e-helsearbeidet, og viste til leveranser i arbeidet med Pasientens
legemiddelliste, Helseanalyseplattformen, dokumentdeling via kjernejournal, ny
funksjonalitet på helsenorge.no, Modernisert folkeregister mv. Videre viste
foretaksmøtet til at Norsk helsenett SF har videreutviklet meldeportalen "Én vei inn"
på Melde.no i tett samarbeid med eierne av meldeordningene, og at meldeordningen er
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viktig i koronavaksinasjonsprogrammet, blant annet ved melding av bivirkninger.
Melde.no er ikke en meldeordning i seg selv, men en felles portalløsning for de ulike
meldeordningene.
Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF har videreutviklet helsenettet med
sikre tjenester og nødvendig kapasitet. Blant annet er infrastrukturen styrket gjennom
utbygging av stamnettet til Helse Sør-Øst. I tillegg har statsforetaket tilrettelagt for at
medlemmer i helsenettet kan benytte skybaserte løsninger av elektronisk pasientjournal (EPJ) på en enklere måte. Videre har statsforetaket etablert et prosjekt som skal
forbedre hele prosessen knyttet til bestilling og leveranse av helsenettilknytning og
tjenester i stamnettet. Dette skal gjøre at forvaltning og videreutvikling av tjenestene er
i tråd med sektorens behov.
Norsk helsenett SF er en viktig aktør i arbeidet med å styrke
informasjonssikkerheten i helse- og omsorgssektoren og i utviklingen av nasjonal
sikkerhetsinfrastruktur. I 2020 førte blant annet koronapandemien til at
beredskapsarbeidet gikk fra en plan- og øvingsfase og over til en aktiv
krisehåndtering.
Trusselbildet i det digitale rom er i stadig endring, og sikkerhetstiltakene må gå i
takt med den økende mengden av ulike trusler. Foretaksmøtet merker seg at
HelseCERT i 2020 har gjennomført en rekke inntrengingstester i sektoren for å
avdekke sikkerhetshull. Konklusjonen er at det gjøres mye godt sikkerhetsarbeid i
virksomhetene, og Norsk helsenett SF ser spesielt stor bedring hos virksomheter de
har testet tidligere. HelseCERT har innenfor sikkerhetsmonitorering og deteksjon
av cyberangrep videreutviklet nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP) og digital
beskyttelse i dybden (DBD). Dette er gjort i samarbeid med virksomhetene i helseog omsorgssektoren, og virksomhetene kan benytte innsikten aktivt i egne
risikovurderinger.
Foretaksmøtet merket seg Norsk helsenett SFs rapport om sikkerhetstilstanden og
trusselbildet med oppsummering fra de nasjonale sikkerhetsmyndighetene.
Gjennom partnerskapet med Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) har Norsk
helsenett SF styrket samarbeidet gjennom 2020. Nasjonal sikkerhetsmyndighet
(NSM) sin VDI-plattform er tatt i bruk hos sentrale virksomheter i sektoren.
Foretaksmøtet merket seg at Norsk helsenett SF i 2020 har arbeidet med å etablere
et nytt og helhetlig rammeverk for sikkerhetsstyring i selskapet. Rammeverket er
bygget opp i form av et styringssystem for sikkerhet og personvern som er basert på
ISO27001-standarden. Norsk helsenett SFs sikkerhetspolicy bygger på NSMs
grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, nasjonal strategi for digital sikkerhet og Norm
for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgtjenesten (Normen).
Norsk helsenett SF har en tydelig rolle i arbeidet med digitalisering i helse- og
omsorgssektoren, og har i 2020 vært aktiv deltaker i en rekke prosjekter for å nå helseog omsorgssektorens samlede mål på e-helseområdet. Statsforetakets oppdrag er å
bidra til at de nasjonale digitale løsningene som er utviklet, blir testet og tatt i bruk av
alle aktører i helse- og omsorgssektoren. Foretaksmøtet pekte på statsforetakets rolle i
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arbeidet med koordinert innføring i sektoren, og da særlig i kommunal helse- og
omsorgstjeneste. Statsforetaket rapporterte at det i 2020 er opprettet en egen seksjon
for å styrke arbeidet med innføringen. Videre viste foretaksmøtet til viktigheten av at
Norsk helsenett SF bidrar i arbeidet med veikart for utvikling og innføring av nasjonale
e-helseløsninger og nasjonale innføringsplaner. Direktoratet for e-helse leder arbeidet,
og innføringsplanene utvikles i et tett samarbeid med kommuner, fastleger, regionale
helseforetak, leverandører og andre involverte. Felles planer og mål for innføring og
bruk av de nasjonale e-helseløsningene er viktige for å nå målene om helhetlig
samhandling.
Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet tar Norsk helsenett SFs rapportering på bevilgning over statsbudsjettet kap.
701 post 70 og 71, og kap. 781 post 21 (jf Prop 1 S (2019-2020)) til etterretning.

Sak 6

Valg av styremedlemmer (jf statsforetaksloven § 19)

Etter statsforetaksloven § 21 tjenestegjør styremedlemmene i to år. Nåværende
eieroppnevnte styremedlemmer ble valgt 20. juni 2019. Styret i Norsk helsenett SF
består av både eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer.
Styremedlem Cathrine M. Lofthus ble i statsråd 8. mai i år utnevnt som ny
departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet med virkning fra 1. juni, og har
derfor gått ut av styret i Norsk helsenett SF.
Styret ble vurdert som velfungerende og kompetent, og foretaksmøtet reoppnevnte
de eieroppnevnte styremedlemmene, med unntak av Lofthus, for en ny to-årsperiode
i samsvar med bestemmelsene i statsforetaksloven § 19 tredje ledd. Norsk helsenett
SF er en organisasjon i vekst og endring og foretaksmøtet vektla behovet for
kontinuitet i styret.
Foretaksmøtet oppnevnte Eli Stokke Rondeel som nytt eieroppnevnt styremedlem.
Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet (jf
statsforetaksloven § 19 fjerde ledd).
Tjenestetid er fastsatt fra i dag og frem til avholdelse av ordinært foretaksmøte i juni
2023.
Det er gjennomført valg av nye ansattevalgte styremedlemmer (jf forskrift til
statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i
statsforetaks styre og bedriftsforsamling mv.) med tiltredelse etter gjennomført
foretaksmøte 16. juni 2021. Følgende ble valgt:
•
•
•

Cathrine Hole - Trondheim
Sindre Solem - Trondheim
Elisabeth Aas - Trondheim
16. juni 2021
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Gabrielle Petrine Gürrich-Holm - (første vara) - Oslo
Tom Verner Karlsen - (andre vara) - Oslo
Ole Morten Berg - (tredje vara) - Trondheim
Erik Hedlund - (fjerde vara) – Oslo/ Trondheim
Gaute Nygreen - (femte vara) - Trondheim

Foretaksmøtet vedtok:
Fra i dag og frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2023 velges følgende personer
som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for Norsk helsenett SF:
•
•
•
•
•
•

Herlof Nilssen (styreleder)
Kristin Weidemann Wieland (nestleder)
Therese Johnsen
Kjartan Olafsson
Roar Olsen
Eli Stokke Rondeel

Foretaksmøtet velger Herlof Nilssen som styreleder og Kristin Weidemann Wieland som
nestleder for styret i Norsk helsenett SF.

Sak 7
Fastsetting av styregodtgjørelse (jf statsforetaksloven §
19 tredje ledd)
Foretaksmøtet foreslo at styregodtgjørelsen økes tilsvarende økningen i
konsumprisindeksen siden oppnevnelsen 20. juni 2019.
Foretaksmøtet vedtok:
Årlig styregodtgjørelse fra og med 16. juni 2021 er fastsatt til:
Styreleder
293 000 kroner
Nestleder
189 000 kroner
Styremedlemmer
153 000 kroner
Varamedlemmer (for ansattevalgte styremedlemmer) får en godtgjørelse på 5 000
kroner pr møte.
Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt
styregodtgjørelse med unntak av reise og opphold ved styreoppgaver for Norsk helsenett
SF.

Sak 8

Endringer i vedtektene

Foretaksmøtet viste til oppfordring fra Språkrådet om å endre skrivemåte for
statsforetaket Norsk Helsenett SF, til å bruk av liten h i helsenett. Språkrådet viste til
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reglene for rett skrivemåte på virksomhetene. Reglene sier at institusjoner,
organisasjoner o.l. som har navn med flere ledd, etter hovedregelen bare skal ha stor
forbokstav i det første leddet i navnet. Språkrådet viste videre til at Norsk Helsenett SF
som heleid statlig foretak er underlagt norsk rettskrivning. Foretaksmøtet fulgte opp
Språkrådets oppfordring og endret statsforetakets skrivemåte til Norsk helsenett SF i
vedtektene, jf statsforetaksloven § 10. Vedtektenes innhold.
Foretaksmøtet viste til at det har vært dialog med Nærings- og fiskeridepartementet og
Brønnøysundregistrene om endring av skrivemåte.
Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet fastsetter endring av statsforetakets skrivemåte til Norsk helsenett SF.
Vedtektene blir etter dette:
§1

Foretakets navn er Norsk helsenett SF.

§2

Norsk helsenett SF eies fullt ut av Den norske stat.
Norsk helsenett SF hører inn under Helse- og omsorgsdepartementet.

§3

Norsk helsenett SF skal innenfor rammen av nasjonal IKT-politikk ivareta
nasjonale interesser knyttet til drift og utvikling av IKT-infrastruktur i helse- og
omsorgssektoren, og legge til rette for og være en pådriver for sikker og
kostnadseffektiv elektronisk samhandling.
Norsk helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker
infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og
omsorgstjenestene, og bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av
elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig.
Foretaket skal sørge for nødvendig samordning av infrastrukturtjenestene i
helsesektoren og understøtte god kommunikasjon mellom aktørene i
helsetjenesten. Disse tjenestene som Norsk helsenett SF er pålagt å utføre skal
ivareta viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning på varig basis, jf. EØSavtalens regler om statsstøtte.
Norsk helsenett SF skal med grunnlag i tjenesteavtaler levere IKT-drift,
anskaffelsestjenester og arkivtjenester til statens sentralforvaltning som er
underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Norsk helsenett SF skal forvalte, drifte og vedlikeholde nasjonale ehelseløsninger etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.
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Norsk helsenett SF skal kjenne brukere og sektorens behov, og videre sikre at
aktørene i helse- og omsorgssektoren blir hørt i arbeidet med planlegging og
drift av foretakets oppgaver. Dette skal skje gjennom dialog med brukere,
nasjonale myndigheter, eier, helseforetak, kommuner, private tilbydere av
helsetjenester, IKT-leverandører og andre sentrale interessegrupper innen helseog omsorgssektoren.
§4

Foretaket har et ikke-økonomisk formål og har ikke til formål å skaffe staten som
eier av foretaket økonomisk utbytte. Foretaket har ikke til hensikt å gå med
overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.
Foretakets midler kan ikke deles ut til staten, verken som utbytte eller i
forbindelse med nedsetting av statens innskuddskapital eller ved oppløsning.
Ved eventuell oppløsning av foretaket, skal foretakets gjenværende midler etter
at all gjeld er dekket, brukes i samsvar med formålet i § 3 eller et beslektet
formål.

§5

Norsk helsenett SFs forretningskontor skal være i Trondheim.

§6

Statens innskudd i Norsk helsenett SF er kr. 100 000.

§7

Foretakets styre skal til sammen ha fra fem til ni medlemmer.
De ansatte kan velge styremedlemmer og varamedlemmer etter reglene i
statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrift.

§8

Foretakets firma tegnes av administrerende direktør i fellesskap med et av
styremedlemmene.

§9

Styret skal fastsette instruks til administrerende direktør.

§ 10 Det skal avholdes foretaksmøte ved starten av hvert budsjettår der styrings- og
prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre
avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling og
avgjørelse av følgende spørsmål:
-

fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse
av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
rapportering på departementets styringskrav
andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet.

§ 11 Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for
foretakets formål, av vesentlig samfunnsmessig betydning eller som i vesentlig
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grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges
departementet.
§ 12 Saker om langsiktige vesentlige låneopptak skal skriftlig forelegges
departementet.
Foretaket kan bare ta opp lån eller gi garantier for så vidt som det etter
låneopptaket eller garantistillelsen er dekning for foretakets samlede lån og
garantiansvar i verdien av foretakets eiendeler.
§ 13 Norsk helsenett SF 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 § 6-16 a, og skal behandles på
tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Norsk helsenett SF innen
utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.

Møtet ble hevet kl 12.53

Oslo, 16. juni 2021
Bent Høie

Herlof Nilssen

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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