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VEDTEKTER 

 
FOR 

 
NORSK HELSENETT AS 

(pr stiftelsestidspunkt ……………..) 
 
 

1. SELSKAPETS FIRMA 
 
Selskapets firma er Norsk Helsenett AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke 
registreres i Verdipapirsentralen. 
 

2. FORRETNINGSKONTOR 
 

Selskapets forretningskontor er i Trondheim. 
 
3. FORMÅL 

 
Selskapets formål er ivaretakelse av nasjonale interesser innen helse- og 
sosialsektoren. I dette ligger å sikre at det foreligger tilgjengelig og sikker 
infrastruktur for effektiv samhandling mellom ulike aktører i helse- og sosialsektoren, 
sørge for at infrastrukturen og tjenestetilbudet er tilpasset de ulike aktørenes behov 
(offentlige og private tjenesteytere) til konkurransedyktige vilkår, sørge for 
nødvendig samordning av infrastrukturtjenestene både internt i og på tvers av 
sektorer, samt at virksomheten skal utvikles i samsvar med overordnede 
helsepolitiske mål.  
 
Selskapet skal tilrettelegge tjenester og være en pådriver for elektronisk samhandling 
mellom offentlige og private aktører i helse- og sosialsektoren.  
 
Selskapet har et ikke-økonomisk formål, og har ikke til hensikt å gå med overskudd i 
større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift.  
 

 
4. AKSJEKAPITAL 

 
Selskapets aksjekapital skal være NOK 5.000.000,- fordelt på  5.000 aksjer 
pålydende NOK 1.000. 

 
5. STYRET 

 
Selskapets styre skal bestå av 6 – 9 styremedlemmer. Inntil to styremedlemmer skal 
utpekes av Sosial- og helsedirektoratet etter innstilling fra Brukerrådet, jf punkt 7.   
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6. LEDELSE 

 
Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. 
 

7. BRUKERRÅD 
 

Det skal etableres et Brukerråd bestående av inntil 10 personer utpekt av brukerne av 
selskapets tjenester.  
 
Sosial- og helsedirektoratet skal ivareta sekretariatsfunksjonen for Brukerrådet. 
 
Brukerrådet skal ha en rådgivende funksjon i forhold til selskapet. 
 
Rådet skal ha inntil seks møter i året, hvor det tas stilling til og uttaler seg om de 
saker som forelegges dem av selskapet eller som tas opp på eget initiativ.  

 
8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av 
hvert regnskapsår. Krav til innkalling og avholdelse av generalforsamling følger de 
alminnelige bestemmelsene i aksjeloven. 
 
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 
 
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

 
 
9. UTBYTTE OG OPPLØSNING 

 
Det kan ikke deles ut utbytte til aksjeeier, verken etter reglene for utbytte eller 
innløsning av enkeltaksjer, med unntak for tilbakebetaling av innskutt aksjekapital og 
overkurs. 
 
Ved en eventuell oppløsning av selskapet, skal selskapets eventuelle midler etter at 
all gjeld er dekket og etter at aksjeeier har fått tilbake den innskutte kapital, anvendes 
i samsvar med de formål som er nevnt under punkt 3.  


