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Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 
 04.02.2021 Styret Helse Nord IKT HF 

Orienteringssaker 

Innstilling til vedtak 
Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering. 
 

Orientering fra styreleder 

Orientering fra administrerende direktør 

Oppfølgingsliste for styret 
Oppfølgingslisten nedenfor viser planlagte styresaker samt åpne restanser på vedtak hvor styret 
har bedt administrasjonen komme tilbake til styret i forhold til oppfølgingssaker. 

Sak Beskrivelse Planlagt 
behandlet 

Behov for tiltak som følge av 
Riksrevisjonens rapport 

STY 58/20 vedtak 2: Styret ber administrerende 
direktør om å komme tilbake med rapport med behov 
for ytterligere tiltak når Riksrevisjonens rapport og 
anbefalinger er klare. 

Feb. 2021 

Tiltak og planer for automatisert 
installasjon av applikasjoner 

STY 072/20 vedtak 2: Styret ber administrasjonen 
komme tilbake til styret med nærmere orientering ift. 
tiltak og planer i løpet av 1. kvartal 2021. 

Mar. 2021 

Styringssystem for 
informasjonssikkerhet - revidert 
oppgavefordeling 

STY 58/20 vedtak 4: Legge fram forslag til endring i 
oppgavefordeling som del av revisjon (vedtakspunkt 3 i 
samme sak) 

Apr. 2021 

  Arkivreferanse: 2021/34-3 

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen 



Sak Beskrivelse Planlagt 
behandlet 

Disaster Recovery (DSDR) i Helse 
Nord - fase 2 

STY 30/19 vedtak 3: Styret ber om en nærmere 
orientering om innholdet i fase 2 når dette er 
gjennomgått med helseforetakene. 

STY 60/20 vedtak 3: Styret i Helse Nord IKT ber om at 
resultat fra planaktiviteter knyttet til fase 2 fremmes 
forstyret tidlig i 2021. 

TBD 

 

Framtidige styresaker, jf. årshjul, oppdragsdokument mv. 
Listen nedenfor viser er ikke uttømmende og vil endres i tråd med videre planlegging. 

Sak Beskrivelse Planlagt 
behandling 

Årlig melding og årsregnskap Formell behandling av årlig melding og årsregnskap 2021-03-19 

Ledelsens gjennomgang Styrebehandling av ledelsens gjennomgang 2021-04-22 

Langsiktig økonomiplan Styrebehandling av første utkast til langsiktig 
økonomiplan 

2021-06-02 

Tertialrapport, 1. tertial 2021 Styrebehandling av tertialrapport, 1. tertial 2021 2021-06-02 

Referat fra foretaksmøte april/mai 
2021 

Styret tar eventuelle beslutninger fra foretaksmøtet til 
etterretning. 

2021-06-02 

Status - HN IKTs arbeid med 
informasjonssikkerhet 

Innen 1.6.2021 styrebehandle status fra arbeidet med 
informasjonssikkerhet - jf. krav i oppdragsdokument 
2021 

2021-06-02 

Langsiktig økonomiplan Styrebehandling av langsiktig økonomiplan 2021-09-30 

Tertialrapport, 2. tertial 2021 Styrebehandling av tertialrapport 2. tertial 2021 2021-09-30 

Budsjett 2022 Styrebehandling av budsjett 2022 TBD 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

Dette saksframlegget er elektronisk godkjent og innehar derfor ikke håndskrevet signatur. 

 


