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Saksgang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 
 29.09.2021 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 
Muntlig orientering fra styreleder. 

Orientering fra administrerende direktør 
Muntlig orientering fra administrerende direktør. 

Oppfølgingsliste for styret 
Oppfølgingslisten nedenfor viser vedtak hvor styret har bedt administrasjonen komme tilbake til 

styret med oppfølging. 

Sak Beskrivelse Planlagt Status 

Medarbeiderundersøkelsen 
«Forbedring 2021» 

Ved behandling av styresak 
32/21 
«Forbedringsundersøkelsen 
2021» ba styret om 
å bli involvert i forhold til 
hvordan den nye 

03.11.2021 Følges opp av HR og Adm i 
Stab. 

  Arkivreferanse: 2021/535-3 

Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen 



«normalen» skal etableres i 
etterkant av 
pandemien 

Sikkerhetsrapportering på 
mer overordnet nivå til styret 

Jamfør sak 51/21 
Orienteringssaker i 
styremøte 26AUG-21 

Ikke 
fastsatt 

IKT-sikkerhet i Stab ser på 
dette i forhold til framtidig 
rapportering til styret 

Dialog med administrasjonen 
rundt virksomhetsrapport og 
detaljertingsnivå 

Jamfør sak 51/21 
Orienteringssaker i 
styremøte 26AUG-21 

Ikke 
fastsatt 

Oppdrag ivaretas av Stab 

 

Framtidige styresaker 
Listen nedenfor viser planlagte styresaker i henhold til årshjul, OD mv. Listen er ikke 
uttømmende og kan endres/kompletteres gjennom videre saksbehandling i administrasjonen. 

Sak Beskrivelse Planlagt 

Langsiktig økonomiplan Styrebehandling av langsiktig 
økonomiplan 

3. november 2021 

Budsjett 2022 Orientering om budsjett 2022 

Beslutningssak ift budsjett 2022 

3. november 2021 

14. desember 2021 

Evaluering av 
administrerende direktør 

Styret evaluerer administrerende 
direktør og fastsetter lønnsregulering for 
2021.  

Styret vil få framlagt en Questback 
undersøkelse etter samme modell som i 
fjor, som danner grunnlag for behandling 
i styremøte 

14. desember 2021 

Styrets egenevaluering Styrets egenevaluering 2021 
gjennomføres av Cirius Consulting (Åge 
Lien). 

14. desember 2021 

Styrets roller og ansvar i 
forhold til informasjons-
sikkerhet 

Jamfør protokoll fra styremøte 26.08.21 14. desember 2021 

Microsoft Office 365 
gjennomføring 

Jf. sak 29-2021 fra programstyre MoDI Ikke avklart 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

 

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