
Oppsummering etter møte med interregionale KTV/KVO 11. mai 

Tilstede: Hilde Rolandsen, Sverre Bugge Midthjell, Marianne Løkkebakken, Irene Kronkvist, Christian 

Grimsgaard, Ann Mari Jenssen, Tore Brudeseth, Toril Østvold og Bjarte Jensen 

 

 Hilde Rolandsen innledet med å orientere arbeidet og prosess i sak om videreutvikling av 

eierstyringen i felleseide helseforetak og sak om felles målbilder og strategisk retning 

 Utkast på felles styresaker ble gjennomgått 

 Innspill fra KTV/KVO er oversendt per epost i etterkant av møtet og gjengis nedenfor: 

Etter KTV/KVOs syn har Helse Nord gjennomført en god og inkluderende prosess. KTV/KVO deler 

vurderingen av det er et behov for styrket involvering i styringen og utviklingsretningen i de 

felleseide selskapene. Selskapenes viktigste oppdrag er å bidra til gode løsninger for de ansatte ute i 

helseforetakene. Den viktigste forutsetningen for å lykkes er tett kontakt og tydelig forankring med 

utførende nivå i helseforetakene. Dette burde komme tydeligere fram i målbildene som nå er 

utarbeidet. 

KTV/KVO stiller seg positive til en tettere dialog med Rhf-nivået om saker som angår de felleseide 

selskapene, men er likevel skeptiske til om dette vil fungere godt i praksis. Kontakt og innspill som 

skal formidles gjennom flere ledd vil bli svakere enn direkte kontakt. KTV/KVO ønsker primært en 

mer direkte dialog inn i de felleseide selskapene. Et forslag til tettere kontakt har vært at KTV/KVO gis 

representasjon i de felleseide selskapenes styrer på samme måte som brukerne har representasjon i 

styrene de helseforetakene. 

KTV/KVO beklager at AD-ene ikke har vært villig til å prøve ut en slik ordning. Begrunnelsen som 

anføres er i hovedsak av formell art; bestemmelsene om styrerepresentasjon i helseforetaksloven. 

Som kjent ble loven utarbeidet før de felleseide selskapene ble etablert. 

Omlegging til konsern-lignende strukturer medfører utfordringer for ivaretakelse av 

medbestemmelse og medvirkning, jfr Fougner-utvalgets rapport. Når utviklingsretninger og andre 

beslutninger fattes i selskap som ligger utenfor de selskap hvor det er etablert ordninger for 

medbestemmelse kan medvirkningen svekkes. Etter KTV/KVOs syn er dette tilfellet i 

selskapsstrukturen som nå er blitt utviklet i helseforetaksgruppen med felleseide selskap. 

KTV/KVO vil minne om Rhfenes høringsinnspill til Fougner-utvalgets rapport. Der anfører Rhfene at 

de ikke ser grunn til å justere lovverket for å ivareta medvirkning i de nye selskapsstrukturene. 

Hovedbegrunnelsen som anføres er at partene selv best kan finne fram til hensiktsmessige løsninger. 

Etter KTV/KVOs vurdering vil de foreslåtte tiltakene i denne saken ikke alene være tilstrekkelige til å 

sikre god medvirkning og involvering.  

  


