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Bakgrunn 
Riksrevisjonen rapporterte i Dokument nr. 1 (2005-2006) at tildeling av einerett til Helse Vest IKT AS var 
i strid med regelverket for offentlege anskaffingar. I forkant av rapporteringa var det semje mellom 
Riksrevisjonen og Helse- og omsorgsdepartementet om at Helse Vest IKT er å sjå på som eit offentleg 
organ. Departementet delte også Riksrevisjonen si vurdering om at eineretten ikkje var kunngjort på 
korrekt måte. Dette blei retta opp hausten 2005.  
 
Riksrevisjonen følgde opp saka i Dokument nr. 1 (2007-2008). Riksrevisjonen sto fast ved dei 
konklusjonane som var trekte tidlegare og etterspurde ei nærare vurdering frå departementet.  
 
Helse Vest RHF og Helse Vest IKT har hatt tett dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om saka, 
og Helse- og omsorgsdepartementet orienterte Helse Vest RHF i brev av 13. august 2008 om at 
departementet i juli same år hadde meddelt Riksrevisjonen sitt syn knytt til spørsmålet om tildeling av 
einerett og saka sett i forhold til juridisk teori knytt til såkalla ”innkjøpssentralar” og i forhold til 
unnataket for eigenregi.  
 
I brevet la departementet også til grunn at Helse Vest RHF på sjølvstendig grunnlag gjorde ein eiga 
vurdering av om rettssituasjonen knytt til etablering og drift av Helse Vest IKT er i samsvar med 
gjeldande regelverk. 
 
Kopi av departementet sitt brev til Helse Vest RHF datert 13. august 2008 og departementet sitt brev til 
Riksrevisjonen 8. juli 2008 følgjer saka som vedlegg.   
 
 
Kommentarar 
Om tildeling av einerett 
Helse Vest IKT AS er eit heileigd selskap under Helse Vest RHF. Ved etableringa av selskapet blei det 
tildelt einerett til å levere IKT-tenester til Helse Vest RHF og underliggjande helseføretak.  
 
Utgangspunktet etter reglane som gjeld for offentlege innkjøp, er at den type tenester som Helse Vest 
IKT AS leverer skal vere konkurranseutsett. I forskrifta om offentlege innkjøp er det i § 1-3 andre ledd 
likevel ført opp nokre unntak. Eit av desse unntaka er omtala i forskrifta § 1-3 (2) bokstav h og gjeld 
kontraktar som oppdragsgivaren tildeler ein annan offentleg oppdragsgivar med einerett til å yte den 
aktuelle tenesta. Føresegna stillar opp fire vilkår som alle må vere oppfylt for at unntaket skal gjelde: 
 



 
• kontrakten blir tildelt eit organ som sjølv er ein offentleg oppdragsgivar 
• kontrakten som blir tildelt gjelder kjøp av teneste og ikkje varer 
• organet må ha ein kunngjord einerett til å utøve den aktuelle type verksemd 
• eineretten må vere i samsvar med EØS-avtalen 

 
Det er semje om at Helse Vest IKT er å betrakte som ein offentleg oppdragsgivar og etter oppryddinga i 
2005 er det også semje om at den tildelte eineretten nå er kunngjord på rett måte. Vilkår ein og tre er 
derfor oppfylt.  
 
Med omsyn til vilkår fire har Riksrevisjonen peikt på at tildeling av einerett inneberer ein avgrensing i 
EØS-avtalen sine reglar om fri bevegelse av tenester, og at den derfor må vere grunngjeve i allmenne 
eller tvingande omsyn. Riksrevisjonen har vidare vist til at Helse Vest RHF har fokusert på at løysinga 
med å tildele Helse Vest IKT AS ein einerett synest å vere grunngjeve i at dette er ”den mest 
hensiktsmessige og fordelaktige” løysinga for føretaksgruppa. Riksrevisjonen har stilt seg tvilande til om 
dette er i samsvar med EØS-avtalen. 
  
Til dette uttalar Helse- og omsorgsdepartementet følgjande: 
 
”Riksrevisjonen viser til at rettledningen til reglene om offentlige anskaffelser nevner at økonomiske 
hensyn ikke kan regnes som et allment hensyn. Departementet er enig med Riksrevisjonen i dette. Det 
vises imidlertid til departementets tidligere vurderinger, jf. brev av 19. mai 2005, der det fremheves at 
en intern organisering vil komme den samlede offentlige spesialisthelsetjenesten til gode, og samtidig 
sikre grunnlaget for tjenestetilbudet til regionens pasienter. Etter rettledning til reglene om offentlige 
anskaffelser punkt 2.2.2 fremgår det videre at hensynet til å opprettholde en stabil sykehustjeneste i 
helsesektoren, har vært godtatt som et allment hensyn. Departement mener at en enhetlig og 
kvalitetsmessig organisering av IKT-tjenester i Helse Vest IKT AS, vil bidra til å sikre grunnlaget for en 
stabil drift av sykehustjenestene i Helse Vest. Departementet er derfor av den oppfatning at det 
foreligger grunnlag for at formålet kan betraktes som et allment hensyn”.  
 
Med bakgrunn i departementet sin uttale, har Helse Vest RHF lagt til grunn at også forholdet til vilkår fire 
er avklara. 
 
Av vedtaket som gjeld tildeling av eineretten til Helse Vest IKT går det fram at den gjeld både tenester 
og levering av brukarutstyr. I dialogen med Helse- og omsorgsdepartementet er det opplyst frå Helse 
Vest IKT at omfanget av produktleveransar er ca 10-15 prosent av den totale omsetninga. Legg ein 
dette til grunn skulle det bety at eineretten som er gitt Helse Vest IKT AS, i all hovudsak er knytt til 
tenesteleveransar, mens ein mindre del er knytt til vareleveransar.  
 
Helse Vest RHF er samd med Riksrevisjonen og Helse- og omsorgsdepartementet når dei har konkludert 
med at eineretten ikkje kan omfatte vareleveransar. Det sentrale spørsmålet er likevel i kva grad det 
faktisk skjer vareleveransar eller om det er meir korrekt å sjå på aktiviteten som ei innkjøpsteneste.  
  
Helse Vest IKT har tidligare opplyst at vareleveransane er sal av PC-ar til helseføretaka. Etter å ha sett 
nærare på dette har Helse Vest IKT AS og Helse Vest RHF konkludert med at dette ikkje kan reknast 
som vareleveransar, men som tenester. Helse Vest IKT lagar ikkje varene sjølv, men vidareformidlar 
varer utan påslag av pris frå rammeavtaler som er inngått på vegne av heile føretaksgruppa. 
 
På denne bakgrunn legg Helse Vest RHF til grunn at den tildelte eineretten til Helse Vest IKT AS er i tråd 
med regelverket for offentlige anskaffingar.  
 
 
Om innkjøpssentralar 
I sitt brev til Riksrevisjonen 8. juli 2008 uttala Helse- og omsorgsdepartementet at spørsmålet om det 
reint faktisk er tale om ein vareleveranse og ikkje bare ein innkjøpsteneste var noko uklart. Dersom ein 
skulle komme til at vilkåra for einerett knytt til varedelen ikkje er til stade, vil regelverket som gjeld 
såkalla innkjøpssentralar kunne vere eit alternativt heimelsgrunnlag for aktiviteten i selskapet. Etter § 3-
13 i forskrift om offentlege anskaffingar kan ein offentleg oppdragsgivar kjøpe varer og tenester frå eller 
via innkjøpssentralar. Den aktuelle føresegna har følgjande ordlyd:  
  



 
”Oppdragsgiver kan kjøpe varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid fra eller gjennom 
innkjøpssentraler. Oppdragsgiver som har foretatt innkjøp fra eller gjennom innkjøpssentraler, som 
definert i § 4-1 (generelle definisjoner) bokstav g, anses for å ha overholdt reglene i denne forskrift, 
forutsatt at innkjøpssentralen har overholdt bestemmelsene i denne forskrift.” 
 
I § 4-1 bokstav g er innkjøpssentral definert som:  
 
”oppdragsgiver som anskaffer varer eller tjenester ment for andre oppdragsgivere, eller tildeler offentlige 
kontrakter eller inngår rammeavtaler for varer, tjenester eller bygg- og anlegg for offentlige 
oppdragsgivere.” 
 
Om dette spørsmål uttalar Helse- og omsorgsdepartementet følgjande: 
 
”En slik innkjøpssentral må være en oppdragsgiver som selv er underlagt regelverket for offentlige 
anskaffelser. Som departementet har beskrevet tidligere, jf. brev av 19. mai 2005, må Helse Vest IKT AS 
være å anse som en offentlig oppdragsgiver som definert i § 1-2, noe som innebærer at selskapet må 
defineres som et offentligrettslig organ. Helse Vest IKT AS må derfor følge anskaffelsesregelverket for 
sine innkjøp. 
 
I henhold til professor Sue Arrowsmith ”The Law of Public and Utilities Procurement” kan også etater 
som ikke er eiere av innkjøpssentralen, benytte seg av denne. Det fremgår også av rettledningen til 
reglene om offentlige anskaffelser punkt 2.1.3., at det ikke er noe krav om at innkjøpssentralens 
aktiviteter må være relatert til den eller de oppdragsgiverne som eier sentralen. Det vil si at ikke er noe 
hinder for at helseforetakene som er underlagt Helse Vest RHF kan benytte seg av innkjøpssentralen.  
 
Bestemmelsen om innkjøpssentraler kom inn med det nye direktivet (2004/18). Departementet mener at 
det kan foreligge grunnlag for at Helse Vest IKT AS kan defineres og opptre som en innkjøpssentral når 
det gjelder vareleveransene som i dag er tilknyttet den tildelte eneretten.” 
 
Helse Vest RHF er samd med Helse- og omsorgsdepartementet om at Helse Vest IKT AS kan definerast 
som ein innkjøpssentral, og at dette er eit alternativt heimelsgrunnlag for den aktiviteten Helse Vest IKT 
AS driv. Med bakgrunn i konklusjonane ovanfor er det på det noverande tidspunkt ikkje nødvendig å gå 
nærmare inn på dette spørsmålet no.  
 
 
Om unntak for eigenregi 
Helse- og omsorgsdepartementet har i dialogen med Riksrevisjonen og Helse Vest RHF også peika på at 
det kan vere eit alternativ til tildeling av einerett i læra om eigenregi. Dersom det her ligg føre såkalla 
eigenregi, vil det innebere at teneste- og vareleveransar frå Helse Vest IKT AS fell utanfor regelverket for 
offentlege anskaffingar. Det er i denne samanheng viktig å ha med seg at rettspraksisen kring 
eigenregispørsmålet er lita, og den type organsering som dette gjeld, har ikkje kome på spissen i saker 
for domstolane.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har på følgjande måte søkt å belyse relevante sider ved 
eigenregispørsmålet:  
 
”EF-domstolen har godtatt utvidet egenregi, altså kjøp mellom ulike rettsubjekter, så lenge 
omsetningsvilkåret og kontrollvilkåret er oppfylt. Selv om enhetene formelt er adskilt, blir de altså reelt 
sett betraktet som én enhet. Praktiske hensyn taler for en slik løsning; anskaffelsesreglene bør ikke 
unødvendig være til hinder for en ellers praktisk organisering av statlige eller kommunale virksomheter. 
 
Helse Vest RHF vil kunne kjøpe i egenregi fra Helse Vest IKT AS, så lenge kontroll- og omsetningsvilkåret 
er oppfylt. Slik vi ser det må et slikt arrangement kunne gå begge veier, slik at en virksomhet vil kunne 
kjøpe IKT-tjenester fra sitt eier-RHF. Dette bryter riktignok med kontrollvilkåret som er formulert i 
Teckal-saken – Helse Vest IKT AS har ikke kontroll over Helse Vest RHF – men etter vår vurdering er 
kontrollvilkåret å betrakte som test på hvor nær tilknytningen mellom enhetene er.  Når RHFet har en 
slik kontroll over virksomheten at de reelt sett er å betrakte som én enhet, bør det ikke ha betydning 
hvilken del av enheten som yter realytelsen, og hvilken del som yter vederlaget. Helse Vest IKT AS må 
dermed kunne kjøpe i egenregi fra Helse Vest RHF. 



 
Kontrollvilkåret kan derfor etter vår vurdering ikke ses som en absolutt begrensning, men må ses på 
bakgrunn av den sammenhengen standarden er utformet. I alle fall må det kunne gjøres én utvidelse: 
den underliggende virksomheten må kunne kjøpe i egenregi fra eiervirksomheten. 
 
Spørsmålet er om det kan gjøres ytterligere modifiseringer av EF-domstolens i utgangspunktet strengt 
formulerte krav om at egenregiunntaket kan benyttes dersom oppdragsgiveren har kontroll over 
leverandøren.  
 
Det er spørsmål om det kan foretas en identifikasjon mellom eier og virksomheter som er tett tilknyttet 
eieren. I denne saken er det spørsmål om de underliggende HFene i Helse Vest RHF kan identifiseres 
med Helse Vest RHF, ikke bare ved innkjøp av varer/tjenester direkte fra den andre, men ved 
kjøp/mottak av tjenester fra en tredjepart – altså om HFene kan identifiseres med RHFet vis av vis Helse 
Vest IKT AS. 
 
EF-domstolens dommer i sakene C-340/04 (Agesp) og C-295/05 (Tragsa) har EF-domstolen godtatt at 
oppdragsgiveren kan identifiseres med andre eiere ved vurderingen av om oppdragsgiveren har kontroll 
over leverandøren. Dommene omhandlet ikke identifikasjon mellom eier og underliggende foretak, men 
dommene er relevante i og med at EF-domstolen åpner for identifikasjon mellom uavhengige 
rettsubjekter, for oppfyllelsen av kontrollkriteriet. 
 
Et argument som kan anføres i favør av en slik utvidelse, er at Helse Vest RHF kan kjøpe i egenregi fra 
Helse Vest IKT AS, mens HFene kan kjøpe i egenregi fra Helse Vest RHF. Man kan derfor tenke seg en 
forsyningslinje som går fra Helse Vest IKT AS til Helse Vest RHF og videre til HFene, og en eventuell 
pengestrøm som går motsatt vei. I utgangspunktet vil et slikt arrangement være i samsvar med kontroll- 
og omsetningsvilkåret. I forlengelsen av dette kan det argumenteres for at dersom et slikt arrangement 
er lovlig, må man kunne skjære gjennom og foreta kjøp/salg direkte fra Helse Vest IKT AS til HFene.  
 
Det er nok generelt sett ikke grunnlag for å hevde at så lenge to virksomheter er så tett tilknyttet at de 
kan benytte seg av egenregiunntaket seg imellom, så vil de også kunne identifiseres med hverandre 
overfor en tredje virksomhet som bare den ene av dem har kontroll over.  
 
Den nære organisatoriske sammenhengen mellom Helse Vest RHF og de underliggende HFene kan etter 
vår vurdering likevel tale for en identifikasjon slik at de kan betraktes som én enhet ikke bare internt, 
men også ved kjøp fra Helse Vest IKT AS. 
 
Organiseringen av spesialisthelsetjenester i RHF og HF skjedde da staten overtok ansvaret fra 
fylkeskommunen. Inndelingen er bestemt i lov form. Etter helseforetaksloven skal RHFene ha den 
overordnede styring og kontroll slik fylkeskommunens sentrale administrasjon hadde tidligere, mens den 
utøvende helsetjenesten skal foretas av HFene mens den tidligere ble utøvet av fylkeskommunens ytre 
eteter. HFene er egne økonomiske enheter, mens RHFet hefter for foretakets forpliktelser. Videre har 
helseforetaksloven bestemmelser for hvordan virksomheter som ikke yter spesialisthelsetjenester skal 
organiseres. Det forutsettes i loven at slike virksomheter skal organiseres med begrenset ansvar.  
 
Det er også grunn til å påpeke at helseforetakene i visse henseende er forvaltningsorganer og at de er 
underlagt forvaltningsloven og offentlighetsloven. Tilknytningen til statsforvaltningen tilsier at det er mer 
naturlig og mindre betenkelig å foreta en identifikasjon mellom RHF og underliggende HF. Det skal 
videre nevnes at HF konkurranserettslig er å betrakte som en del av samme økonomiske enhet som RHF, 
jf. Konkurransetilsynets avgjørelse A2005-21. 
 
Helse Vest IKT AS må følge anskaffelsesregelverket for sine innkjøp og realiteten av organiseringen blir 
den samme som om Helse Vest IKT AS var organisert som en integrert del av Helse Vest RHF, for 
eksempel som en avdeling i RHFet. Inndelingen i RHF og HF er etter vår oppfatning en 
organisasjonsmodell, der RHFenes kontroll med HFene, den nære økonomiske forbindelsen og den 
forvaltningspregede og ikke-kommersielle driften gir grunnlag for at det må kunne foretas en 
identifikasjon mellom RHF og HF, slik at HFene underlagt Helse Vest RHF også kan motta tjenester og 
varer fra Helse Vest IKT AS i egenregi.” 
 
 
 



 
 
Oppsummering 
Som det går fram av denne saka er det fleire alternativ til korleis ein handterar verksemda i Helse Vest 
IKT AS i relasjon til regelverket for offentlege anskaffingar. På bakgrunn av dei oppklaringane som er 
gjort legg Helse Vest RHF likevel primært til grunn at den tildelte eineretten er i samsvar med gjeldande 
regelverk, og at det derfor ikkje er nødvendig å gjere korreksjonar i innrettinga av selskapet.  
 
For det tilfellet at Riksrevisjonen og/eller Helse- og omsorgsdepartementet på eit seinare tidspunkt ikkje 
skulle slutta seg til denne vurderinga, bør løysinga med innkjøpssentral utgreiast nærare. Basert på 
utgreiinga frå Helse- og omsorgsdepartementet legg Helse Vest RHF elles til grunn at det er grunnlag for 
å kunne konkludere med at den verksemda som skjer i regi av Helse Vest IKT AS må kunne sjåast som 
verksemd utført i eigenregi. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tek saka til etterretning.  
2. Styret sluttar seg til vurderingane som går fram av saka, og kan ikkje sjå at det er nødvendig 

å gjere endringar i korleis selskapet er organisert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Brev frå Helse- og omsorgsdepartementet til Riksrevisjonen 08.07. 2008  
  Brev frå Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF 13.08. 2008   
 


