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Notat 
 

Til:   Styret i Helse Vest RHF    
 
Saksbehandler: Ivar Eriksen 
 
 
 
Dato:   06.12.2016 
Arkivref: 2014/493 - 22557/2016 

          
 
Tilleggsnotat til styresak 143/16  
 
Omdanning av Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 
og Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap 
(ANS) til helseforetak (HF) 
 
I dette notatet blir det gjort greie for følgende forhold: 

• Drøftinger med tillitsvalgte i selskapene 
• Prosedyre for omdanning fra ANS til HF 
• Forholdet til helseforetakslovens § 30 
• Forslag til nytt vedtak i saken 

 
Drøftinger med tillitsvalgte i selskapene 
Det fremgår av styresaken at det skal gjennomføres nødvendige drøftinger med 
tillitsvalgte i selskapene i henhold til Hovedavtalens § 32, og at resultatene fra 
drøftingene vil bli framlagt i styremøtet.  
 
Drøftingsmøte i Pasientreiser fant sted den 29. november 2016. Drøftingsprotokollen er 
vedlagt. 
 
Vi har fått opplyst at drøftingsmøte i Luftambulansetjenesten først vil finne sted den 13. 
desember.  
 
 
Prosedyre for omdanning fra ANS til HF 
Juridisk avdeling i Helse Sør-Øst RHF har fått i ansvar å gjennomgå nødvendig prosedyre 
for omdanningen fra ANS til HF. Basert på erfaringene ved tilsvarende omdanning av 
Sykehusapotekene i HSØ er det anbefalt følgende fremgangsmåte: 
 

• Beslutningen om omdanning og navneendring forelegges RHF-styrene i desember som 
planlagt. 

• Når alle styrene har fattet likelydende vedtak, må det utarbeides stiftelsesdokumenter 
som forelegges styrene (så snart som mulig) i 2017. Når styrene igjen har fattet 
likelydende vedtak vil selskapene formelt være stiftet. 
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Basert på dette er det foreslått at det gjøres noen endringer i saken/forslag til vedtak. 
Dette omfatter først og fremst at tidspunktet for omdanning tas ut og at forutsetningen 
om en ny styresak med stiftelsesdokumenter tidlig i 2017 er lagt inn. 

 

Forholdet til helseforetakslovens § 30 
Det er under saksforberedelsen kommet opp spørsmål om endringen må behandles i 
foretaksmøter med de fire regionale helseforetakene. Dette med henvisning til 
helseforetakslovens § 30 hvoretter «antallet helseforetak i regionen» er en såkalt § 30-
sak. RHFene har lagt til grunn at RHF-styrene har kompetanse til å gjøre vedtak i saken.  
 
Spørsmålet har vært forelagt eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. I en 
foreløpig tilbakemelding er det opplyst at det arbeides med en nærmere tolkning av 
bestemmelsen, hvor forholdet mellom formuleringen i § 30 sammenholdes med § 9 hvor 
det heter: «Utøvende virksomhet skal organiseres som helseforetak. Styret selv i regionale 
helseforetak eller helseforetak treffer vedtak om å opprette helseforetak».  
 
Det er usikkert når slik tolkning vil foreligge. Men departementet har meddelt at de vil 
vurdere å ta inn en formulering i foretaksmøteprotokollene 10. januar 2017 om 
omdanning fra ANS til HF dersom departementet finner det nødvendig.  

 

Forslag til nytt vedtak i saken 
 

1. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS og Helseforetakenes 
senter for pasientreiser ANS omdannes fra ansvarlig selskap (ANS) til 
helseforetak (HF). 

2. Stiftelsesdokumenter for de to selskapene forelegges styret tidlig i 2017. 
3. Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS skal ved omdanning til 

helseforetak endre navn til Pasientreiser HF. 
4. Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS skal ved omdanning til 

helseforetak endre navn til Luftambulansetjenesten HF 
 

 

 

 


