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2018/311-8   Frank D. Fredriksen, tlf. 99209455 Tromsø, 28. november 2018 

 

 

Styresak 066-2018   Årsplan 2019 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar årsplan 2019. 

2. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar endring i tidspunkt for styremøte 1-2019 i henhold 
til forslag i saksframlegget. 

Saksframlegg 

Administrasjonen legger herved fram årsplan 2019 for beslutning i styret. Styremøter og 
styreseminarer ble vedtatt i egen sak 4. oktober 2019. Disse framgår av årsplan. I tillegg er 
styresaker som allerede er avklart i forhold til frister mv. satt inn på sine respektive 
styremøter. Årsplanen vil eventuelt bli oppdatert i etterkant av foretaksmøte 7. februar 2019, 
hvor oppdragsdokument 2019 overleveres. 

Administrasjonen foreslår èn endring i forhold til besluttede styremøtetidspunkter:  

Styremøtet fredag 8. februar 2019 foreslås framskyndet, med møtestart kl. 08:30 og 
møteslutt innen kl. 13:00. 

Bakgrunn for forslag til endring er å bedre tilrettelegge for flyavganger for styremedlemmene 
på fredag ettermiddag, samt at flere av styremedlemmene og administrasjonen allerede er i 
Bodø ifm. foretaksmøte dagen før. Foreslåtte endring vil medføre at enkelte styremedlemmer 
og administrasjon vil måtte reise til Bodø dagen før.  

Administrerende direktørs vurdering 

Årsplanen som framlegges for beslutning, ivaretar vedtatte styremøter og viser når de ulike 
sakene framlegges styret for behandling, i tråd med styreinstruks og frister fra Helse Nord 
RHF. Dersom oppdragsdokument 2019 innebærer forhold som må hensyntas i årsplan for 
styret, vil administrasjonen framlegge forslag til revidert plan i styremøte 21. mars 2019. 

Det foreslås også en endring i tidspunkt for styremøte i februar 2019 tilpasset flyavganger 
fredag ettermiddag og for å hensynta at mange allerede er i Bodø i forbindelse med 
foretaksmøte dagen før. 
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Tromsø, 28. november 2018 

 

 

Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
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