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Styresak 017-2017   Oppfølging av oppdragsdokument 
I henhold til vedtak 2 i styresak 010-2017 framlegges følgende sak for redegjørelse av status 
på oppfølging av oppdragsdokument for Helse Nord IKT HF: 

Oppfølging av oppdrag i oppdragsdokument 2017 

I henhold til vedtatt styreplan/årshjul, så rapporteres status på oppdragsdokument 2017 
inklusiv risikovurdering som en del av tertialrapporteringen i styremøter i henholdsvis juni 
2017 og september 2017.  

I styresak 010-2017 hvor oppdragsdokument for 2017 ble behandlet, ønsket styret seg forelagt 
en oversikt over alle oppdrag og krav som er relevant for HN IKT. Dette svares ut i vedlegg 2. 

Det vurderes som nødvendig å be styret om endret frist for rapportering av 2. tertial 2017. 
Dette siden styremøtet i september avholdes så tidlig at tertialgrunnlaget ikke vil være klart til 
materiellfristen. Administrerende direktør fremmer foreslår derfor at tertialrapportering for 2. 
tertial 2017 flyttes til styremøte i november 2017. 

Oppfølging av oppdrag i oppdragsdokument 2016 

I vedlegg 1 orienteres det om status for oppdragene i oppdragsdokument 2016 (OD 2016). 

Som anført i oppdragsdokument 2017 (OD 2017), så planlegges det ikke med rapportering fra 
tidligere oppdragsdokument som del av tertialrapporteringen i 2017. Denne rapporteringen 
fra OD 2016 er således særskilt etter pålegg fra styret.  

Oppdrag som ikke er ferdigstilt fra OD 2016 vil følges opp og ferdigstilles i henhold til krav i OD 
2017. 
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Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering 
2. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar ny frist for rapportering 2. tertial 2017. Adm.dir. 

rapporterer 2. tertial 2017 i styremøte i november 2017 
 

 

Tromsø, 7. april 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Oppfølging av oppdragsdokument 2016 
2. Oppdragsdokument 2017 – Oppsummering av oppdrag HN IKT 
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