Vedtekter for Norsk Helsenett SF
§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 Norsk Helsenett SF er pålagt å utføre skal ivareta
viktige hensyn av allmenn økonomisk betydning på varig basis, jf. EØS-avtalens
regler om statsstøtte.
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 helse- og
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 åtte medlemmer.

Sist endret 12. juni 2013

De ansatte kan velge styremedlemmer og varamedlemmer etter reglene i
statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrift.
§8

Foretakets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i felleskap.

§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
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.
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