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Høring - endring i helseforetaksloven 
 
YS viser til høring fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr forslag til endringer i 
helseforetaksloven. 
 
YS er enig i at det er hensiktsmessig å tydeliggjøre staten som øverste ansvarlig 
for den nasjonale helsepolitikken. Vi har heller ingen innvendinger til at 
foretaksmøtet og ledelse av dette defineres klarere i loven eller at det åpnes for 
felles foretaksmøter på regionalt eller foretaksnivå. 
 
Til punkt 4.7.  helseforetakenes organisatoriske valgmuligheter 
YS mener at den virksomhet som det ikke er hensiktsmessig å organisere som en 
del av et helseforetaks egen virksomhet for framtiden bør organiseres som egne 
helseforetak. YS anser da at man bør fjerne muligheten for å benytte andre 
selskapsformer som AS eller ANS.  Vi er derfor uenige med departementet i at det 
bør legges opp til valgfrihet med hensyn til organisasjonsform. Vi ser at det kan 
være hensiktsmessig at opprettede foretak kan være eid både av et eller flere 
helseforetak eller regionale helseforetak. Men vi er likevel bekymret for at vi får en 
utvikling av eierstrukturene som kan bli svært uoversiktlige og føre til 
ansvarspulverisering. Vi vil også advare mot å åpne for at andre – enten private 
aktører eller offentlige aktører på andre forvaltningsnivåer kan være deleiere i 
helseforetak. 
 
YS mener at også støttefunksjoner som ikke i seg selv er helsetjenester men hvor 
helseforetakene ønsker å organisere dette som egne rettssubjekt også må 
organisere denne virksomheten som egne helseforetak. YS mener for øvrig at det 
må være en forutsetning at slike foretak ikke skal kunne opptre som 
markedsaktører men må være en ren intern organiseringsform.  
 
 
Til pkt 4.11 styret og daglig leders tilsyn med helseforetak – internrevisjon 
YS vil presisere at ansattvalgte i styrene skal kunne delta på lik linje med øvrige 
styremedlemmer i styrets revisjonskomite (jfr ny § 21) 
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Til pkt 4.12 Åpne styremøter og pkt 4.14 telefonmøter 
YS støtter en lovfesting av åpne styremøter og mener det må være sterke grunner 
til å kunne holde deler av møtet for lukkede dører. Vi vil foreslå at punkt 2 i ny §26 
som innebærer at møter som har saker til behandling på et foreberedende stadium 
kan medføre lukking, utgår.  Telefonmøter kan snevre inn befolkningens reelle 
mulighet til å ta del i styremøtene. YS er derfor skeptisk til større mulighet til bruk 
av telefon- eller videomøter så fremt det ikke samtidig presiseres at det må være 
mulighet også for eksterne tilhørere å følge disse møtene for eksempel via nettet.  
 
Til pkt 4.13 Ansatte styremedlemmers tilstedeværelse i styremøter 
Departementet foreslår en lovfesting av at ansattvalgte ikke deltar i saker som 
gjelder arbeidsgivers direkte forberedelser til forhandlinger med arbeidstakere, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 
tariffavtaler. Bestemmelsen er allerede i dag vedtektsfestet og YS er skeptisk til at 
det er nødvendig å ytterligere å formalisere og snevre inn ansattes deltakelse i 
styret. Loven må være tydelig på at alle medlemmer i styret, har samme rettigheter 
og plikter uavhengig av hvem de er valg av. 
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