
 

 

 

SAMMENDRAG AV RAPPORT TIL SHDIR 

Innledning 
Norsk Helsenett AS (”NHN”) skal etableres for å forestå den videre etablering, utvikling og 
drift av et nasjonalt dekkende helsenett som skal betjene de regionale helseforetak, øvrige 
enheter innen helse- og sosialsektoren som eksempelvis Rikstrygdeverket, den kommunale 
helsetjeneste samt tilknytning av private aktører. Hodneland & Co er engasjert av SHdir for å 
foreta en juridisk og økonomisk gjennomgang og vurdering av de regionale virksomheter, 
rådgi om etablering av NHN samt utarbeide de dokumenter som er nødvendige for å 
gjennomføre etableringen. Nedenfor følger et sammendrag av vår sluttrapport avgitt til SHdir 
10. mai 2004. Etter 1evering er det besluttet at selskapet skal hete Norsk Helsenett AS fremfor 
arbeidsnavnet som tidligere var Nasjonalt Helsenett. I versjon 2 av rapporten er denne endring 
innarbeidet, samt at det er foretatt andre mindre justeringer og endringer, herunder endringer i 
vedleggene.    
 

Juridisk gjennomgang av regionale helsenettvirksomheter 
Det skal overføres igangværende helsenettvirksomhet fra Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge 
RHF, Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til NHN i tilknytning til stiftelsen av selskapet.  
 
I enkelte regioner er det i dag etablert ordninger for subsidiering av tilknytning, samt en 
prisutjevning mellom ulike brukere. Det må tas stilling til i hvilken grad disse ordningene kan 
eller bør videreføres. 
 
Vi har gjennomgått virksomheten i de fire regionene og har ikke identifisert noen øvrige 
forpliktelser eller annet som er til hinder for virksomhetsoverdragelsen.  
 

Finansielle vurderinger og verdsettelse 
De finansielle vurderinger er utført av Hedenstad & Co ved statsautorisert revisor Ragnar 
Hedenstad som underleverandør til Hodneland & Co.  
 
Den endelige fastsettelsen av verdien av den virksomhet, i realiteten IKT-utstyret, har det ikke 
vært mulig å sluttføre ennå. Grunnen til dette er dels at det ikke endelig er fastsatt av 
prosjektgruppen eller styringsgruppen hvilke prinsipper som skal legges til grunn for 
verdsettelsen, og dels at enkelte opplysninger enda ikke er mottatt fra de aktuelle 
virksomheter som skal overdras. Den samlede verdi er anslått til 20 MNOK.  
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NHN’s kapitalbehov er analysert og vurdert ut fra foreliggende forretningsplan og budsjetter. 
Det totale kapitalbehov for selskapet for 2004 er anslått til 70 MNOK. Vi foreslår at denne 
kapitalen stilles til rådighet fra stiftelsen av selskapet, se nedenfor.  
 

Stiftelse av NHN 
Selskapet NHN stiftes med en aksjekapital på 5 MNOK fordelt på 5.000 aksjer pålydende 
1000 NOK. Hver av de fem RHF’ene tegner seg for 1.000 aksjer til en tegningskurs på 14.000 
NOK, totalt 14 MNOK. Samlet vil NHN på denne måte bli tilført 70 MNOK. Samtidig inngås 
avtaler om virksomhetsoverdragelse mellom NHN og de fire RHF som skal overføre 
virksomhet. Avhengig av verdsettelsen av de ulike aktiva vil RHF’ene få tilbakeført deler av 
de midler som er tilført selskapet. Samtidig med stiftelsen vil det også bli inngått avtale med 
SHdir om vederlagsfri overføring av den nasjonale infrastruktur til NHN. 
Ved stiftelsen inngås det en aksjonæravtale som nærmere regulerer forholdet mellom partene 
ut over det som følger av aksjeloven og selskapets vedtekter. SHdir er også part i avtalen, da 
avtalen vil inneholde overordnede retningslinjer om forholdet til SHdir. Hovedinnholdet i 
aksjonæravtalen er (i) at eierne forplikter seg til å drive selskapet i samsvar med de ideelle 
formål som selskapet er opprettet for, (ii) at eierne forplikter seg til å tilføre sin 
forholdsmessige andel av den finansiering som selskapet har behov for frem til 1. januar 
2007, (iii) at det skal etableres et Brukerråd bestående av representanter for brukere av nettet 
og med SHdir som sekretariat, og (iv) at selskapet skal ha et styre som består av en 
representant fra hver av eierne, to representanter utnevnt av SHdir etter forslag fra 
Brukerrådet samt eventuelle ansatterepresentanter. De ansatte kan kreve å ha en representant 
når det er flere enn 30 ansatte.  
 

Oppstart av operasjonell virksomhet i NHN 
Selv om selskapet stiftes og etableres tidligere, anses det som mest sannsynlig at den 
operasjonelle drift først bør overtas fra den 1. oktober 2004. I perioden frem til da må ny 
ledelse ansettes, og selskapet må etablere den øvrige organisasjon med videre. Vi har derfor 
lagt opp til at de ervervede virksomheter først overføres fra dette tidspunkt.  
 

Skatt og mva 
Slik virksomheten i NHN er tenkt drevet i henhold til forretningsplanen med videre, samt slik 
vedtektene er utformet, er det vår vurdering at selskapet vil bli ansett for å være en skattefri 
virksomhet i og med at det ikke har som formål å generere et overskudd til sine eiere. Vi vil 
imidlertid påpeke at det er viktig å innlede en dialog med likningsmyndighetene i den 
kommune selskapets hovedkontor etableres, i forkant av inngivelse av selvangivelse, slik at 
det etableres en felles forståelse med myndighetene om disse spørsmål.  
 
Vår vurdering er at NHN’s levering av tjenester vil bli ansett som mva-pliktig omsetning. Det 
kan imidlertid forsøkes å oppnå en fellesregistrering mellom RHF’ene og NHN, slik at NHN 
slipper å beregne mva på de tjenester som leveres til RHF’ene.  
 
Overdragelsen av virksomhet fra de regionale helsenettenheter til NHN vil, med et mulig 
unntak for virksomheten i Nordnorsk Helsenett AS, ikke innebære noen skattemessig gevinst 
eller være mva-pliktig. Det eventuelle unntak for Nordnorsk Helsenett AS skyldes at 
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selskapet ikke har fått noen endelig avklaring av om de anses for å være en skattefri 
institusjon. Vår oppfatning er imidlertid at Nordnorsk Helsenett AS er å anse som en skattefri 
virksomhet.  

Forholdet til regelverk for offentlige anskaffelser 
I forbindelse med den forestående etablering av NHN oppstår det spørsmål om 
helseforetakene kan inngå nye tjenestekontrakter direkte med NHN, eller om oppdragene må 
lyses ut på anbud etter regleverket om offentlige anskaffelser.  
 
Utgangspunktet er at avtaler som helseforetakene inngår med andre selvstendige 
rettssubjekter om tjenesteleveranser med verdi over nærmere bestemte terskelverdier skal 
inngås etter en forutgående konkurranse. Men det er enkelte unntak fra denne 
konkurranseplikten. Særlig aktuelle ved kjøp fra NHN er unntaket om kjøp fra leverandører 
med en tildelt enerett til å levere den etterspurte tjeneste og unntaket for (statens) egenregi. 
Det hefter usikkerhet ved hvor langt unntakene rekker.  
 
Vår vurdering er at NHN ved administrativt vedtak kan tildeles enerett som leverandør av 
basis nettjenester til helseforetakene. Eneretten må ikke være mer omfattende enn hva som er 
nødvendig for å oppnå NHN’s ønskede formål, og må ligge innenfor EØS-avtalens 
bestemmelser om slike eneretter. Dersom NHN gis en slik enerett, vil RHF-konsernene kunne 
foreta anskaffelser direkte fra NHN uten forutgående anbudskonkurranse. 
 
For å sikre notoritet omkring Statens organisatoriske rolle og for å oppfylle vilkårene for 
lovlig tildeling av en enerett til NHN til å tilby tjenester til RHF-konsernene, bør det 
formaliseres at det er Staten som tar initiativ til og instruerer RHF’ene om opprettelsen av og 
kjøp av tjenester fra NHN. Opprettelsen bør kunngjøres i Norsk Lysingsblad.   
 
Unntaket om egenregi synes ikke å kunne komme til anvendelse da det er planlagt at for stor 
del av omsetningen skal komme fra andre enn RHF’ene.  
 
 
 

Oslo 1. juni 2004 
HODNELAND & CO DA 

 


