HEMIT HF STYRET
MØTEPROTOKOLL

Møtetid: 29. oktober 2021 kl. 13:00 – 14:30
Møtested: Hemit HF sine lokaler i Abels gt. 9, 4. etg. Møterom Storsmeden + Teams
Saksnr.: 1/21 – 6/21
Arkivsaksnr.:

Møtende medlemmer:
Nils Kvernmo (på Teams)
Anne-Marie Barane (på Teams)
Tor Åm (på Teams)
Øyvind Bakke (på Teams)
Grethe Aasved (på Teams)
Grete Enge Garshol (på Teams)
Forfall:
Ingen
Regionalt brukerutvalg:
Britt Elin Strand (på Teams)
Fra administrasjonen møtte:
Direktør Hemit Paul Gundersen (fra sak 3/21)
Fagrådgiver Helse Midt-Norge RHF Mads Einar Berg
HR-sjef Hemit Hildegunn Holmslet
Assisterende direktør Hemit Siri Beate Berg (fra sak 3/21)
Merknader:
Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22. oktober 2021. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut
på www.Hemit.no.
Styrets leder Nils Kvernmo ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1/21 Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Det ble spørsmål om styreforsikring og styrehonorar for ansattrepresentanter. Dette klargjøres til
neste møte.
Innkalling og agenda ble godkjent.

Sak 2/21 Konstituering av administrerende direktør (unntatt offentlighet i hht. §25 i
offentlighetsloven)

Styret besluttet å lukke møtet iht Helseforetakslovens § 25 under behandlingen.
Forslag til vedtak:
Paul Gundersen konstitueres som administrerende direktør for Hemit HF.
Protokoll
Det ble ikke fremme alternative forslag.
Styret i Hemit HF gjorde slikt
Vedtak
Paul Gundersen konstitueres som administrerende direktør for Hemit HF fra 29.10.2021. og inntil
rekruttering og tilsetting av administrerende direktør er gjennomført. Styreleder får fullmakt til å
inngå arbeidsavtale i konstitueringsperioden.

Sak 3/21 Rekruttering av administrerende direktør
Forslag til vedtak:
Styret vedtar å starte arbeidet med rekruttering av administrerende direktør. Det etableres et
utvalg i styret bestående av 3 representanter for gjennomføre denne prosessen og presentere
forslag til kandidater. Utvalget gis fullmakt til å innhente ekstern bistand.
Følgende oppnevnes som deltakere i utvalget:
 Nils Kvernmo
 Grete Enge Garshol
 Grethe Aasved
Protokoll
Det ble ikke fremmet alternative forslag.
Styret i Hemit HF gjorde slikt
Vedtak
Styret vedtar å starte arbeidet med rekruttering av administrerende direktør. Det etableres et
utvalg i styret bestående av 3 representanter for gjennomføre denne prosessen og presentere
forslag til kandidater. Utvalget gis fullmakt til å innhente ekstern bistand.
Følgende oppnevnes som deltakere i utvalget:
 Nils Kvernmo
 Grete Enge Garshol
 Grethe Aasved

Sak 4/21 Instruks for styret
Forslag til vedtak:
Styret vedtar vedlagte forslag til «Styreinstruks for Hemit HF»
Protokoll
Det ble fremmet 5 forslag til endringer.
1. RBU-oppnevner observatør med tale og forslagsrett i styret.
2. Det bør stå at det skal være en årlig gjennomgang av styreinstruks.

3. Styremedlemmer og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.
4. Punkt 5.1: 3 av eieroppnevnte styremedlemmene bør være Administrerende direktører i
de 3 Helseforetakene (sykehus).
5. Styreadministrasjonsportalen skal benyttes og bør fremkomme i styreinstruksen.
Styret i Hemit HF gjorde slikt
Vedtak:
Styret vedtar vedlagte forslag til «Styreinstruks for Hemit HF» med de 5 endringsforslag som kom i
møtet;
1. RBU oppnevner observatør med tale og forslagsrett i styret.
2. Det bør stå at det skal være en årlig gjennomgang av styreinstruks.
3. Styremedlemmer og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.
4. Punkt 5.1: 3 av eieroppnevnte styremedlemmene bør være Administrerende direktører i
de 3 Helseforetakene (sykehus).
5. Styreadministrasjonsportalen skal benyttes og bør fremkomme i styreinstruksen.

Sak 5/21 Møteplan 2022
Forslag til vedtak:
Møtedatoer 2022



26.1



23.3



8.6



23.9



28.10



5.12

Protokoll
Styret i Hemit HF gjorde slikt
Vedtak:
Møteplanen må revideres i samarbeid med de aktuelle styresekretærene i Helseforetakene i
henhold til mulige møtedatoer for styremedlemmene. Nytt forslag legges frem i neste styremøte.

Sak 6/21 Orientering om arbeidet med virksomhetsoverdragelse av RHF-avdelingene
Hemit og DSLØ til Hemit HF
Det ble gitt en orientering vedrørende arbeidet med virksomhetsoverdragelsen.
Styret tar orienteringen til orientering. Styret ber om oppdatert status i neste styremøte
19.11.2021.

Sak 7/21 Godkjenning av protokoll

Protokoll for møte ble godkjent og signeres i etterkant av møtet.
29. oktober 2021

Nils Kvernmo

Anne-Marie Barane

Øyvind Bakke

Grete Enge Garshol

Grethe Aasved

Tor Åm
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1 Innledning
Styreinstruksen omhandler styrets ansvar, strategiske funksjon, saksbehandling og
oppgaver i tilknytning til oppfølging av daglig drift, og kommer i tillegg til
bestemmelsene i Lov om helseforetak (hfl) §§ 28. I samsvar med hfl inneholder
styreinstruksen også regler om hvilke saker som skal styrebehandles, samt daglig leders
arbeidsoppgaver og plikter overfor styret.
I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter
eller instruks fra foretaksmøtet.
Styreinstruksen ble første gang vedtatt av helseforetakets styre den 29.10. 2021.
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2 Foretakets organer
2.1 Foretaksmøtet
Gjennom foretaksmøtet utøver Helse Midt- Norge RHF den øverste myndighet i
foretaket.
Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar hvem som skal møte i foretaksmøtet på vegne av
eier.
Styreleder og administrerende direktør i foretaket skal være til stede på foretaksmøtet.
De har rett til å uttale seg, men har ikke stemmerett.

2.2 Foretakets styre
Forvaltningen av foretaket hører under styret, som innebærer at styret har ansvar for en
tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret må forholde seg
til de instrukser og krav som Helse Midt-Norge RHF vedtar i foretaksmøtet.
Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse.

2.3 Administrerende direktør
Den daglige driften av foretaket utøves av daglig leder som ansettes av styret. Styret skal
føre tilsyn med administrerende direktør og fastsette instruks for denne. Styret
fastsetter administrerende direktørs lønn og kan treffe vedtak om å si opp eller
avskjedige administrerende direktør.
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3 Styrets oppgaver
3.1 Formål med styrets arbeid
Styret er ansvarlig for ledelsen av foretakets virksomhet. Foretakets virksomhet skal
følge formålet med virksomheten i samsvar med vedtektenes § 4 og rammebetingelsene
som følger av foretaksmøteprotokollen.
Foretakets vedtekter § 4 har følgende ordlyd:
Hemit HF er tjenesteintegrator og leverandør av IKT-tjenester til foretaksgruppen Helse
Midt-Norge. Hemit HF skal dekke behovet for løpende drift, forvaltning, utvikling av IKTsystemer i foretaksgruppen, og bidra til innovasjon i tilknytning til disse.
Hemit HF inngår i Helse Midt-Norges foretaksgruppe, og skal understøtte
foretaksgruppens hovedoppgaver innen pasientbehandling, forskning, innovasjon og
utdanning. Hemit HF skal medvirke til å realisere foretaksgruppens ambisjon om å
skape likeverdige, helhetlige og ansvarlige helsetjenester i regionen og skape en mer
effektiv arbeidshverdag for ansatte i Helse Midt-Norge.

3.2 Styrets hovedoppgaver
Styrets skal i tråd med helseforetaksloven §§ 28-29 sørge for forsvarlig forvaltning av
foretaket, og føre tilsyn med denne. Til dette hører styrets ansvar for å sikre at foretaket
arbeider etter fastsatte planer og budsjetter, og er forsvarlig organisert. Videre plikter
styret å holde seg orientert om foretakets økonomiske stilling, samt å påse at foretakets
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er under betryggende kontroll.
Styret skal ansette administrerende direktør, og føre tilsyn med den daglige ledelse og
foretakets virksomhet for øvrig. Styret skal også ivareta den strategisk ledelsen av og
forvalte foretaket ut fra foretakets og eiers interesser innenfor de rammene som er satt i
foretaksmøtet.
Styret skal se til at foretakets tjenester leveres i henhold til inngåtte avtaler og eiers
styringsinstrukser.
Styrets hovedoppgaver er bl.a.:
Strategiske oppgaver:



ivareta den strategiske ledelsen av foretaket
utarbeide klare mål og strategier innenfor rammen av vedtektene, og rapportere
på disse
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fastsette mål for virksomheten, og legge planer for å realisere målene
sikre at foretaket til enhver tid har forsvarlig og hensiktsmessig kapital ut fra
foretakets oppgaver og drift
sørge for at strategien blir operasjonalisert på en hensiktsmessig måte

Kontroll-/tilsynsoppgaver









fastsette risikoprofil, og sørge for betryggende risikostyring
påse at foretaket har tilstrekkelige systemer og ressurser for å sikre at
lovbestemmelser etterleves, og hensiktmessige systemer for risikostyring
føre tilsyn med administrerende direktør
sikre forsvarlig intern kontroll og god formuesforvaltning
føre tilsyn med foretakes økonomi
følge opp rapporter fra revisor
følge opp kundetilfredshetsmålinger
følge opp arbeidsmiljøundersøkelser

Organiseringsoppgaver




overordnet organisering av virksomheten
vurdere foretakets ledelse og eventuelle utskiftninger
legge planer for kompetanseutvikling slik at nye lederressurser stadig utvikles

Egenoppgaver





lage en årsplan for styrearbeidet og legge opp til en møtefrekvens som som
sikrer at styret kan ivareta sine funksjoner.
etablere styreutvalg for utvalgte saksområder hvis styret finner det
hensiktmessig
sørge for at styret har den nødvendige kompetanse til å ivareta styrevervet
gjennomføre årlig evaluering av styrets virksomhet og kompetanse, og
iverksette tiltak for å forbedre styrearbeidet. Oppsummering av styrets
egenevaluering skal oversendes eier.

Styret er ansvarlig for å rapportere til Helse Midt-Norge RHF i henhold til de til enhver
tid gjeldende retningslinjer.

3.3 Årsplan for styrearbeidet
Første styremøte etter ordinært foretaksmøte skal sette opp en årsplan for
styrearbeidet for perioden frem til ordinært foretaksmøte året etter. Årsplanen skal ha
en møteplan som tilfredsstiller lovens krav og ivaretar foretakets interesser. Følgende
saker behandles årlig og settes inn i årsplanen:
1. Budsjett og langtidsbudsjett for drift, investeringer, likviditet og finansiering.
2. Markeds- og strategiplan på årsbasis og langsiktig basis (3 år).
3. Organisasjonsplan
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4. Internkontrollrapport, herunder helse, miljø og sikkerhet (HMS) – fortrinnsvis
om høsten.
5. Årsregnskap og årsberetning
6. Protokollgjennomgang
7. Årlig melding
8. Kundetilfredshet

Styreinstruks for Hemit HF

8

4 Saksbehandlingsregler
4.1 Forberedelse av saker
Administrerende direktør forbereder, i samråd med styreleder, de saker som skal
forelegges styret.

4.2 Innkalling til styremøte
Styreleder innkaller til styremøtene. Styremedlemmer og administrerende direktør kan
kreve at styret sammenkalles..
Innkalling til styremøte skal være skriftlig med minst 1 – én ukes varsel fra
innkallingsbrevets dato, med mindre styreleder finner at presserende grunner tilsier
kortere varsel.
Alle styremedlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i styremøtene.
Dagsorden skal fremgå av innkallingen. Styreleder skal konferere med administrerende
direktør før innkallelsen sendes ut. Innkallingen skal vedlegges relevant og nødvendig
dokumentasjon til de enkeltsaker som skal behandles. Adm. direktør skal redegjøre for
saksfremlegg i styremøtene, og kan eventuelt be andre gi supplerende redegjørelse.
Dokumentasjonen skal være så konkret og kortfattet som mulig. I saker som krever
vedtak fra styret, skal forslag til vedtak fremlegges.
Innkallingen med saksdokumenter skal også sendes styrets varamedlemmer.
Foretaksgruppens styreadminstrasjonsportal skal benyttes.

4.3 Møteform
Ordinær styrebehandling skal gjennomføres i møte. Styremøtene er åpne. Styret kan
vedta å lukke møtet under behandling av saker som på grunn av sakens karakter skal
eller kan behandles for lukkede dører, jf. hfl § 26 a.
Dersom tungtveiende grunner gjør det nødvendig og styrelederen finner det forsvarlig,
kan styremøte gjennomføres ved at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller
behandles på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller administrerende
direktør krever møtebehandling, skal likevel behandlingen skje i møte.
Foretakets årsberetning, årsregnskap, strategisk plan og budsjett skal alltid behandles i
møte.
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4.4 Rett og plikt til å delta på styremøte
Alle styremedlemmer skal, om mulig, gis anledning til å møte. Hvis ett eller flere
styremedlemmer ikke er gitt anledning til å møte, kan beslutninger tatt på møtet
underkjennes.

4.5 Møteleder
Styremøtene ledes av styreleder, og i dennes fravær av nestleder. Er ingen av disse
tilstede velger styret selv en møteleder.

4.6 Beslutningsdyktighet
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer (evt.
varamedlemmer) deltar i møtet.
En beslutning krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en
sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det styrelederen har stemt for (styreleders
dobbeltstemme). De som har stemt for et forslag må likevel alltid utgjøre mer enn en
tredel av samtlige styremedlemmer.

4.7 Protokoll
Styret skal sørge for at det føres protokoll fra styremøtene, jf. hfl § 24, som underskrives
av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller administrerende
direktør som er uenig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

4.8 Informasjon fra styremøte
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er spesielt avtalt. De ansatte
skal informeres om styrevedtak av betydning eller interesse for de ansatte på
hensiktsmessig måte så snart som mulig etter at styremøtet er avholdt. Ansvaret for
dette påhviler styrets leder, som kan delegere denne oppgaven til administrerende
direktør.
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5 Styrets sammensetning
5.1 Styrets medlemmer
Foretakets styre skal bestå av 7-9 styremedlemmer inklusiv styrets leder. 4-6
styremedlemmer velges av foretaksmøtet, som også fastsetter hvem som skal være
styrets leder og nestleder. De ansatte velger styremedlemmer med varamedlemmer i
samsvar med helseforetaksloven § 23.
3 av de eieroppnevnte styremedlemmene bør være adminstrerende direktør i St. Olavs
hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord- Trøndelag HF.
Regionalt brukerutvalg er observatør med tale-og forslagsrett.
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6 Taushetsplikt, habilitet og etikk
Foretakets virksomhet er omfattet av forvaltningsloven og offentleglova.
Det er styrets ansvar å sørge for at styret, ansatte og andre personer som gjør tjeneste
for virksomheten er kjent med forvaltningslovens bestemmelser, og særskilt
bestemmelsene om habilitet og taushetsplikt.

6.1 Lojalitet
Styremedlemmene skal til enhver tid opptre i tråd med de retningslinjer som er gjort
gjeldende av styret og foretaksmøtet og som ellers følger av god styreskikk. Helse- og
omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i regionale helseforetak legges til
grunn så langt den passer.
Styremedlemmer plikter å gi styrearbeidet nødvendig prioritet, og utøve sitt ansvar slik
at foretaket og dets interesser settes i sentrum.

6.2 Habilitet
Styremedlemmer plikter å være bevisst på sin habilitet etter forvaltningsloven § 6, og
vurdere sin habilitet der medlemmet, eller et foretak vedkommende har ledende stilling
i, kan ha særinteresser som avviker fra foretakets.
Dersom det kan reises tvil om styremedlemmets habilitet skal vedkommende ta opp
saken i styret.

6.3 Etiske retningslinjer
Styret skal sørge for at foretakets virksomhet holder en høy etisk standard, og følger
etiske retningslinjer for Helse Midt- Norge.
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7 Styrets plikter overfor foretaksmøtet
7.1 Innkalling til foretaksmøte
Eier innkaller til foretaksmøte og bestemmer innkallingsmåten. Innkallingen skal skje
med en ukes varsel, med mindre kortere frist i særlige tilfeller er nødvendig.

7.2 Møteplikt
Styreleder og administrerende direktør skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall
skal det utpekes en stedfortreder. Andre styremedlemmer har rett til å være til stede i
foretaksmøtet. Styreleder og administrerende direktør har møteplikt.
Styremedlemmer og administrerende direktør har rett til å uttale seg i foretaksmøtet.
Dette innebærer ikke rett til å fremsette forslag og kreve at disse behandles.
Tilstedeværende som er uenig i en beslutning i foretaksmøtet har rett til å få dette ført i
protokollen.
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8 Administrerende direktør
8.1 Administrerende direktørs oppgaver og plikter overfor styret
Administrerende direktør står for den daglige ledelse av foretakets virksomhet og skal
følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker
som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker skal
forelegges styret, og eventuelt foretakets foretaksmøte.
Administrerende direktør kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte
tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for
foretaket. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og
forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Administrerende direktør skal, etter de frister styret måtte fastsette, gi styret en skriftlig
redegjørelse med underretning om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling.
Redegjørelsen skal vedlegges tilstrekkelig regnskapsmessig dokumentasjon o.a. til å gi
styret en tilfredsstillende orientering i så måte.
Administrerende direktør skal for hvert tertial forelegge styret en utvidet rapportering
fra virksomheten. Rapporten skal inneholde risikovurderinger rundt måloppnåelse,
kvalitet samt helse, miljø, sikkerhet, herunder også krav satt i oppdragsdokumentet. I
denne sammenhengen skal administrerende direktør gi styret et referat fra ledelsens
gjennomgang av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner.
Administrerende direktør skal ved avgivelse av hver slik redegjørelse vurdere om
egenkapitalen tilfredsstiller lovens krav.
Styret skal etablere instruks for administrerende direktør.
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9 Endring av styreinstruksen
Styreinstruksen gjennomgås årlig.
Styreinstruksen kan endres av styret med vanlig flertallsbeslutning.
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10 Varighet
Denne styreinstruksen gjelder fra den er vedtatt til den endres ved nytt vedtak i styret
eller foretaksmøtet.
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HEMIT HF
Status i arbeidet med selskapsetablering
og virksomhetsoverdagelse
29.10.2021

Status virksomhetsoverdragelse
• Løpende orientering i møtene i AMU ved HMN RHF
• Drøftingsmøter med ansattes tillitsvalgte i Helse Midt-Norge IT er gjennomført.
Løpende orientering holdes i allmøter.
• Brev til ansatte ang. reservasjonsrett går ut i uke 44
• Utrede og anbefale teknisk løsning i PRS når det gjelder overføring av lønn og
personalmapper til nytt HF.
• Etablere sekretariat til styret innen 1.11.2021
• Valg av ansatterepresentanter til styret etter 1.1.2021
• Etablere selskapet i foretaksgruppens økonomisystem ( SAP og
konsernkontosystem)
• Avklaringer rundt utstyrs- og anleggsregister pågår

Status registrering av nytt HF
• Stiftelsesprotokoll vedtatt 30.9.2021
• Bekreftelse fra Danske Bank ang. innbetalt innskuddskapital og viljeserklæring fra
revisor mottatt 28.10.21
• Samordnet registermelding med vedlegg sendes Brreg uke 43
• Org.nr. utstedes når registrering starter
• Åpningsbalanse etableres 31.1.2022

Andre gjøremål
•
•
•
•
•

Tilrettelegge alle IKT løsninger
Etablere databehandleravtale mellom RHF/HF og Hemit HF
Avklare ansvarsforhold for avtaler inngått av RHF som ev. skal overdras
Avklare lånebetingelser og låneavtaler mellom RHF og Hemit HF
Sørge for at pågående saker blir videreført (Hemits tidligere referansegruppe)

