FORETAKSAVTALE
FOR

LUFTAMBULANSETJENESTEN HF
I forbindelse med stiftelse av Luftambulansetjenesten HF er det i dag inngått følgende avtale mellom
foretakets eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest
RHF, i henhold til helseforetaksloven § 9 annet ledd.

1. Eierforhold - eiernes andeler i helseforetaket
Foretaket har fire eiere, Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og
Helse Vest RHF, hvorav Helse Sør-Øst RHF har en eierandel i foretaket på 40 %, mens de tre øvrige
eierne har en eierandel i foretaket på 20 %.
I samme forhold deler eierne eventuell overføring av verdier fra helseforetaket til eierne som skjer i
henhold til helseforetaksloven § 15, disponering av foretakets midler, jf. helseforetakslovens §14
oppgjør ved oppløsning av foretaket.

2. Ansvar
Utad hefter samtlige eiere ubegrenset for Luftambulansetjenesten HF sine forpliktelser. Overfor
hverandre er deltakerne proratarisk ansvarlig i forhold til sin eierandel.
En fordringshaver må først gjøre krav gjeldende mot Luftambulansetjenesten HF. En fordringshaver
som har krevd foretaket for klar og forfalt gjeld som ikke er betryggende sikret, kan gjøre kravet
gjeldende mot en eller flere av eierne. For å gjøre kravet gjeldende mot eierne må fordringshaveren
tidligst fire uker etter første påkrav sende ytterligere et påkrav til den opprinnelige skyldneren med
betalingsfrist på minst fire uker, og betaling må ikke være mottatt innen utløpet av fristen, jf.
helseforetaksloven § 7.
Har en eier oppfylt helseforetakets forpliktelse, kan eieren straks søke tilbake sitt utlegg hos
helseforetaket. Får han ikke dekning av helseforetaket kan eieren søke tilbake hos de andre eierne det
som skulle falle på hver av disse etter størrelsen på deres eierandel.

3. Eiers innskudd/overføring av virksomhet
Luftambulansetjenesten HF skal per (dato) overta den samlede virksomhet med tilhørende eiendeler,
rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser fra Helseforetakenes nasjonale
luftambulansetjeneste ANS via eierne Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og
Helse Nord RHF.
Overføringen skjer med regnskapsmessig virkning fra og med (dato).

Signatur:
HSØ RHF: ……………………………………….
HMN RHF: ………………………………………

HV RHF: ……………………………..……….
HN RHF: ……………………………………...

4. Foretaksmøte
Samtlige eiere plikter å delta i foretaksmøte.
Foretaksmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet dersom ikke annet fremgår av foretaksavtalen.

5. Styret
Styret skal ha 5 medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven § 21 tredje
ledd, dog slik at hver av eierne har rett til å utpeke styremedlemmer i henhold til eierandel.
De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varemedlemmer i henhold til helseforetaksloven § 23.

6. Overdragelse
Andeler i foretaket kan ikke overdras til andre enn de øvrige eierne. Overdragelse krever samtykke fra
de øvrige eierne.

7. Uttreden etter krav fra eier
Den enkelte eier kan si opp selskapsforholdet og kreve seg utløst fra foretaket med to års skriftlig varsel
til styret.
Den enkelte eier kan kreve utløsing med øyeblikkelig virkning når:
a. Eierens rett er blitt krenket ved vesentlig mislighold av selskapsforholdet og/eller
b. Utløsing ellers tilsies ut fra vesentlige rimelighetshensyn.
Uttreden kan forutsette behandling i foretaksmøtet for de regionale helseforetakene, jf.
helseforetaksloven § 30.
Avtalen er underskrevet av samtlige fire deltakere, jf. styresak behandlet i alle regionale helseforetak, i
fem eksemplarer – ett eksemplar til hver av eierne, i tillegg til ett eksemplar innsatt i protokollboken for
referater fra foretaksmøter.
Ved sin underskrift samtykker samtidig deltakerne i at registermelding kan sendes
Foretaksregisteret, jf. Lov om foretaksregistrering § 4-4 f.

_______________________
for Helse Sør-Øst RHF
Signatur:
HSØ RHF: ……………………………………….
HMN RHF: ………………………………………

______________________
for Helse Midt-Norge RHF

HV RHF: ……………………………..……….
HN RHF: ……………………………………...

_______________________
for Helse Nord RHF

Signatur:
HSØ RHF: ……………………………………….
HMN RHF: ………………………………………

______________________
for Helse Vest RHF

HV RHF: ……………………………..……….
HN RHF: ……………………………………...

