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Bakgrunn

• Uklarhet om styring, styringslinjer og tolkning 

• Helse Midt-Norges sak om plassering av nytt sykehus i 
Møre- og Romsdal og Kontroll- og konstitusjonskomiteen 
høring og etterfølgende behandling i Stortinget. 

• HOD viser til veileder for styrearbeid i RHF

• Veilederen vil bli oppdatert på grunnlag av brevets innhold



Eierstyring og roller – vedtakskompetanse 
- Om rolledelingen mellom Storting, statsråd og 
regionale helseforetak

• Det er helse- og omsorgsministerens oppgave å utøve den politiske 
styringen og sørge for at staten setter de regionale helseforetakene i 
stand til å oppfylle politiske mål.

• Styrene i helseregionene og helseforetakene er ikke selvstendige 
politiske beslutningsnivåer.

• Styrene i helseregionene er helse- og omsorgsministerens redskap for 
å gjennomføre regjeringens helsepolitikk. 

• På samme måte er styrene i helseforetakene helseregionens redskap 
for å gjennomføre regionens ”sørge for”-ansvar. 

• Foretaksmøtet kan når som helst gi instrukser og omgjøre styrets 
vedtak i alle saker. 



Styrets selvstendige ansvar for å fatte vedtak etter 
egen overbevisning

• Hvert enkelt styre er ansvarlig for å fatte vedtak på selvstendig grunnlag og 
med en selvstendig begrunnelse, i den grad det ikke er gitt bindende instruks i 
foretaksmøte. Styrene skal fatte sine egne vedtak og stå for disse.

• Dersom eier ikke er enig i et styrevedtak eller ser behov for et vedtak i en sak 
som styret ikke har tatt stilling til, må eier vurdere å fatte vedtak i 
foretaksmøte.

• I den grad styremedlemmene viser til statsrådens vurderinger, må dette 
knytte seg til de argumentene som statsråden har anført for sitt syn og at 
styremedlemmet deler disse. Det vil ikke være en selvstendig vurdering fra 
styremedlemmenes side dersom den eneste begrunnelsen for vedtaket er at 
statsråden har uttalt noe utenom foretaksmøtet.

• Dersom statsråden har uttalt synspunkter utenom foretaksmøtet som er i strid 
med styrets egen oppfatning, skal styret fatte vedtak etter egen overbevisning 
eller be om instruks i foretaksmøtet.

• Uenighet mellom beslutningsnivåene skal synliggjøres. Det er ikke et krav at 
uenighet som i løpet av prosessen frem til et styrevedtak blir vendt til enighet 
skal beskrives og offentliggjøres.



Om helseforetaksloven § 30 - når må en sak vedtas av 
statsråden i foretaksmøtet?

• Hvor detaljert departementet til enhver tid vil styre de regionale 
helseforetakene som eier, er langt på vei et politisk spørsmål

• Det er viktig at underliggende foretak har en aktiv dialog med eier om 
hvilke saker som skal behandles etter helseforetaksloven § 30. I 
tvilstilfeller vil det være foretakets ansvar å klarlegge om saken er å 
anse som en § 30-sak. 

• Vedtak knyttet til nedleggelse av sykehus = ”saker som antas å ha 
prinsipielle sider … § 30. Det vil i slike saker derfor være behov for 
kontakt og dialog mellom beslutningsnivåene i forkant av slike 
prosesser. 



Om adgangen til å ha dialog og utveksle synspunkter 
med underliggende virksomhet utenom 
foretaksmøtene

• All kommunikasjon mellom statsråden og ledelsen i regionalt 
helseforetak utenom foretaksmøtet må anses som dialog og 
meningsutvekslinger. Det er ikke instrukser. 

• Det skaper uklarhet å snakke om uformell eierstyring, styring utenom 
foretaksmøtet eller styringssignaler. 

• Eier kan ha dialog og gi innspill på ethvert tidspunkt. I mange tilfeller 
er det nødvendig og hensiktsmessig for å sikre en god og forsvarlig 
drift av sektoren at eier og underliggende foretak har løpende kontakt. 



Uttalelser fra eier utenom foretaksmøtet er ikke 
rettslig bindende

• Loven forbyr ikke statsråden å tilkjennegi sitt syn på saker av betydning for 
eieren også utenom foretaksmøter. Meningsutveksling og synspunkter er ikke 
rettslig bindende

• Det kan være behov for å sondere eller drøfte politiske konsekvenser av ulike 
saker. Dette anses å være i tråd med god eierstyring. 

• At denne kontakten skjer i fortrolighet, er viktig for muligheten til å utøve godt 
lederskap overfor styrelederne. 

• Behovet for å formidle synspunkter mellom eier og eid virksomhet er også 
omtalt i statens eierskapsmelding, senest i Meld. St 27 (2013-2014) 

• Eier kan ha dialog med styreleder. Hele styret skal få ta del i informasjon 
formidlet fra eier som er av betydning for saken før vedtak fattes. Det er 
likevel ikke krav om å informere hele styret om detaljene i dialogen mellom 
styreleder og eier når en sak er på et tidlig stadium og foretaksstyret ikke har 
sett behov for å ta stilling til saken.



Administrerende direktørs rolle

• AD i HF skal kun forholde seg til instrukser fra sitt styre.

• AD eller styre i RHF kan ikke gi instrukser til administrerende direktør 
i HF. Dialog med eier skal derfor på ingen måte binde administrasjonen 
i helseforetaket. 

• Det er imidlertid ingenting i veien for en dialog som sikrer gode og 
effektive prosesser, for eksempel samarbeid for å opplyse 
beslutningsgrunnlaget

• Uformell kontakt mellom eier og administrasjonen i regionale 
helseforetak eller helseforetak ikke skal undergrave saksbehandlingen 
for styret. 

• Eier kan derfor ikke i en dialog forut for styrebehandling kreve at 
opplysninger skal endres, at argumenter skal utelates, at konklusjonen 
skal endres eller på annen måte overstyre administrasjonen i 
helseforetak.



Om åpenhet og lukking av styrets møter

• Utgangspunktet: alt arbeid som innebærer styrearbeid, skal legges til 
styremøter.

• Styreseminar er ikke omfattet av helseforetakslovens bestemmelser om 
styremøter.

• Styreseminarer vil kunne avholdes når det er behov for å drøfte generelle 
strategier og utfordringer. 

• Samtaler om hvordan styret som kollegium bør arbeide med og nærme seg en 
konkret sak prosessuelt ikke nødvendigvis hører hjemme i et styremøte.

• Styreleder må, i samråd med de andre styremedlemmene og administrasjonen, 
vurdere konkret om sakene krever behandling i styremøte. Dersom det i 
praksis oppstår tvil, må saken legges til et styremøte.

• Styrene bør tilstrebe å organisere sitt arbeid på en måte som skaper legitimitet 
og tillit til prosessene og beslutningene.

• Egenevalueringen kan normalt drøftes i styreseminarer som ikke er omfattet 
av helseforetakslovens bestemmelser om styremøter. Helseforetaksloven § 26 
a om møteoffentlighet gjelder da ikke.


