
VEDLEGG 4 

AVTALE 
 

mellom 
 

HELSE NORD RHF, 
(org nr 983658741) 

 
HELSE MIDT-NORGE RHF, 

(org nr 983658776) 
 

HELSE ØST RHF, 
(org nr 983658792) 

 
HELSE SØR RHF, 
(org nr 983658741) 

 
HELSE VEST RHF 
(org nr 983658725) 

(Samlet omtalt som ”RHF’ene”) 
og 
 

SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET (”SHdir”)  
(org nr 983544622) 

 
vedrørende 

 
NORSK HELSENETT AS  

 (under stiftelse) 
 
 

 
1 BAKGRUNN 
 
Norsk Helsenett AS (”NHN”) skal overta de oppgavene som i dag utføres av 5 regionale 
helsenett og ett stamnett. Kundene til NHN er helsetjenestetilbydere og helsepersonell som er 
direkte knyttet opp i nettet. 
 
Fra etableringstidspunktet vil NHN tilby totaliteten av de tjenestene som regionenes helsenett 
tilbyr i dag. NHN får dermed et nasjonalt ansvar for å levere en sikker basiskommunikasjon 
mellom aktørene i helse- og sosialsektoren.  
 
NHNs overordnede strategi og målsetning skal være å drive et nasjonalt datanettverk for 
helsesektoren omfattende så vel statlig eide som private aktører.  
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2 ETABLERING AV SELSKAPET NORSK HELSENETT AS 

2.1 Stiftelse 
RHF’ene skal sammen stifte selskapet Norsk Helsenett AS (”NHN”) i henhold til 
stiftelsesprotokoll vedlagt denne avtale som Bilag 1. Stiftelsesmøte skal avholdes samtidig 
med inngåelse av denne avtale, i alle fall senest innen 1 måned etter denne inngåelse.  

2.2 Eierfordeling 
Som det følger av Bilag 1 skal hvert enkelt RHF ha en eierandel i NHN på 20 %. 

2.3 Virksomhetsoverdragelse 
Etter stiftelse av selskapet skal Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Øst RHF og 
Helse Sør RHF sørge for å overdra sin respektive helsenettvirksomhet til NHN i samsvar med 
de fire virksomhetsoverdragelsesavtaler som er vedlagt denne avtale som Bilag 2-5.  
 
 
3 DEN DAGLIGE DRIFT AV SELSKAPET 

3.1 Ledelse 
Styret skal utpeke en daglig leder for NHN.  

3.2 Forretningsplan 
Styret skal vedta forretningsplan for selskapet, og skal minst hver 12 mnd behandle 
forretningsplanen i styremøte.  
 
 
4 STYRET 

4.1 Generelt  
Selv om partene til denne avtale har rett til å utpeke styremedlemmer skal de som utpekes 
som medlemmer være uavhengige styremedlemmer og skjøtte sitt verv i henhold til 
aksjeloven med videre.  
 
Det skal tegnes styreansvarsforsiking.  

4.2 Rett til å utpeke styremedlemmer 
Hvert RHF som er part i denne avtale skal ha rett til å utpeke ett styremedlem.  
 
To styremedlemmer skal utpekes av SHdir etter innstilling fra Brukerrådet.  
 
Dersom en eller flere parter avstår fra å utnevne et medlem, skal dette gjøres av 
generalforsamlingen i henhold til aksjeloven. Det kan også besluttes at det skal velges færre 
styremedlemmer, men ikke færre enn det er fastsatt i vedtektene at det skal være.  
 
5 BRUKERRÅD 
 
Det skal etableres et Brukerråd bestående av inntil 10 medlemmer utpekt av brukere av 
NHN’s tjenester.  
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SHdir skal ivareta sekretariatfunksjonen for Brukerrådet.  
 
Brukerrådet skal ha en rådgivende funksjon i forhold til NHN.  
 
Rådet skal ha inntil seks møter i året, hvor det tar stilling til og uttaler seg om de saker som 
forelegges dem av NHN eller som tas opp på eget initiativ.  
 
 
6 PLIKT TIL KAPITALTILFØRSEL 
 
RHF’ene som alle er aksjonærer i NHN forplikter seg til å tilføre sin forholdsmessige andel 
av den kapital som NHN trenger for å opprettholde drift i samsvar med forretningsplanen til 
og med 31.12.2006, så vel til nødvendige investeringer som løpende likviditet.  
 
 
7 ADGANG TIL SALG AV AKSJER, FORKJØPSRETT MV 

7.1 Forbud mot salg 
Med mindre annet bestemmes av NHN’s styre, eller følger av denne avtale, har ingen av 
partene adgang til å overdra sine aksjer i NHN.  

7.2 Samlet salg 
Dersom aksjonærer som samlet eier minst 60 % av aksjene ønsker at samtlige aksjer i NHN 
skal selges til en som ikke er aksjonær, er de øvrige aksjonærer pliktige til å overdra sine 
aksjer. Det skal i så fall betales lik pris for alle aksjer.  
 
 
8 RHF’ENES KJØP AV TJENESTER FRA NHN 
 
Så langt det er tillatt i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser skal alle 
RHF’ene erverve de IKT-tjenester som NHN kan tilby og som RHF’ene skal erverve fra 
NHN. 
 
 
9 LOJALITET TIL AVTALEN MV 
 
Begge parter forplikter seg til i sitt eierskap å opptre i overensstemmelse med denne avtalen, 
NHNs vedtekter og de til enhver tid gjeldende bestemmelser i aksjeloven og øvrig relevant 
lovgivning. Dersom det er motstrid mellom denne avtalen og NHNs vedtekter, loven eller 
lovgivning for øvrig, skal denne avtalen ha forrang, med mindre ufravikelig lovgivning er til 
hinder for dette. 
 
 
10 TVISTELØSNING 
Eventuelle tvister om gyldigheten av eller forståelsen av denne avtale, og før øvrig enhver 
tvist som måtte oppstå i forbindelse med avtalen, skal avgjøres etter norsk rett. 
 
Partene vedtar Oslo byrett som verneting. 
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11 VEDLEGG 
 
1 Stiftelsesdokument 
2 Virksomhetsoverdragelseavtale Nordnorsk Helsenett AS - NHN 
3 Virksomhetsoverdragelseavtale Helse Midt-Norge RHF - NHN 
4 Virksomhetsoverdragelseavtale Helse Øst RHF - NHN 
5 Virksomhetsoverdragelseavtale Sørlandet Sykehus HF - NHN 
 

***** 
 
 
Avtalen signeres i 6- seks - eksemplarer, ett til hver av partene. 
 
 
Dato:        Dato: 
 
 
____________________     ______________________ 
Helse Nord RHF      Helse Vest RHF 
 
Dato:        Dato: 
 
 
____________________     ______________________ 
Helse Øst RHF      Helse Sør RHF 
 
Dato:        Dato: 
 
 
____________________     ______________________ 
Helse Midt-Norge RHF     Sosial- og helsedirektoratet 


