Styresak 100/2013: Endring av vedtekter for Helgelandssykehuset HF
Møtedato: 12.-13.12.2013
Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell

Bakgrunn
Styret for Helse Nord RHF vedtok endringer i vedtektene for Helgelandssykehuset HF i møte 25.
september 2013 sak 100/2013 på grunnlag av endringer i helseforetaksloven:
Ny § 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak
Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av
foretaksmøtet.
I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene
oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske
organisasjoner eller andre interessegrupper.
Ny § 9 Låneopptak
Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.
Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for
trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.

Ny § 10 Vedtak som skal treffes av foretaksmøte
Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av
årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.
Foretaksmøtet i Helse Nord RHT skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller
vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette
gjelder blant annet saker som:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedtak om nedleggelse av sykehus
Utskilling av større deler av virksomheten
Vedtak som kan endre virksomhetens karakter
Omfattende endringer i tjenestetilbudet
Vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egen
rettssubjekt i helseregionen
6. Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert
som egne rettssubjekt i helseregionen
7. Deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i
foretaksmøtet, jf. Helseforetaksloven §§ 31 og 32.

VEDTAKSFORSLAG:
Styret tar endring av vedtektene for Helgelandssykehuset HF til orientering.
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Per Martin Knutsen
Adm. direktør
Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen

Vedlegg:
Nye vedtekter for Helgelandssykehuset HF
RHF styresak 100/2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9 og 10.
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