
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Vårsaksbehandier: Lars Petter Eriksen Vårtjato: 15.03.2012
Vår ref: 280581 Deres rei.:

Medlemsnr.:

Høring — forslag til endringer i helseforetaksloven

Norsk Sykepleierforbund viser til utsendt høring av 22.desember 2012 vedrørende
forslag til endringer i helseforetaksloven, og vi vil her komme med våre merknader.

Norsk Sykepleiertorbunds merknader til høringen knytter seg til utvidet adgang til å
bruke selskapsformen helseforetak, departementets styring med helseforetakene og
reguleringen av gjennomføringen av styremøter.

Rent generelt vil Norsk Sykepleierforbund gi uttrykk for at vi imøteser en bredere
vurdering av om det er behov for en mer omfattende og dyptgripende endring av
organiseringen av spesialisthelsetjenesten, men har forståelse for at dette ikke er et
tema for denne høringen.

Okt mulighet for bruk av selskapsformen helseforetak
Norsk Sykepleierforbund mener at det bør kunne være en utvidet adgang til å benytte
helseforetak som selskapsform, også der det ikke skal leveres helsetjenester direkte.
Vi er enig med departementet at det er en forutseting at oppgavene som skal tilligge
disse virksomhetene må være av en slik karakter at de er nødvendige og sentrale
forutsetninger for utøvelsen av spesialisthelsetjenesten.

Departementet legger opp til en valgfrihet med hensyn til organisasjonsform, slik at
foretak kan velge mellom organisasjonsformen ansvarlig selskap og helseforetak.
Norsk Sykepleierforbund er av den oppfatning at det ikke bør være en valgfrihet, og
mener at helseforetaksformen bør benyttes der vilkårene er oppfylt.

Departementets styring med helseforetakene
Norsk Sykepleierforbund ønsker velkommen en synliggjøring av departementets
styring med helseforetakene.

Selv om mye av forslagene bare er en kodifisering av gjeldende praksis, mener vi det
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er fornuftig å styrke departementets mulighet for oppfølging av krav stilt i
oppdragsdokument og foretaksmøter i form av et rapporteringssystem. En klargjøring
av hva som regnes som saker av vesentlig betydning i § 30 støttes. Dette styrker også
mulighetene for å ha en helhetlig helsepolitikk.

At statsråden skal være formell leder av foretaksmøtene synes som et godt forslag i
retningen av å klargjøre den statlige styringen.

Forslaget om å hjemle adgangen til å ha felles foretaksmøter synes å være
hensiktsmessig i en del tilfeller.

Gjennomføringen av styremoter
Norsk Sykepleierforbund er enig med Departementet i at åpne styremøter bidrar til å
understøtte tillit og legitimitet for foretakene, og regler om dette bør komme til uttrykk i
helseforetaksloven sammen med andre saksbehandlingsregler for styret i regionale
helseforetak og helseforetak. Norsk Sykepleierforbund har forståelse for at det bør
være en adgang til å fravike hovedregelen om åpne møter i saker som er av en slik
karakter at de tilsier at møtene ikke er åpne for allmennheten.

Norsk Sykepleierforbund vil understreke at en lovhjemlet praksis med åpne styremøter
ikke må medføre at man i større utstrekning diskuterer, og i realiteten avgjør saker, i
form av styreseminarer eller andre faktiske alternative arenaer til de formelle
styremøtene.

Med vennlig hilsen ____
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