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I. Den samlede styreevalueringen 

Den samlede styreevalueringen er utført november/desember 2021, og består av tre deler: 

 

1. Styrets egenevaluering, gjennomført som nettbasert, anonymisert spørreundersøkelse til 

styrets medlemmer (november 2021) 

2. Konsulentens gjennomgang av styredokumentene (til møtet 14.12.2021) og tilbakemeldinger 

ut fra disse 

3. Konsulentens observasjon av styremøtet (14.12.2021) og tilbakemeldinger på dette 

 

II. Styrets egenevaluering 

Styrets egenevaluering er gjennomført ved bruk av Cirius Consulting sin standard styreevaluering, 

bestående av 56 påstander fordelt på 10 tema som styrets medlemmer er invitert til å ta stilling til.  

Undersøkelsen er supplert med tre påstander som berører foretaksspesifikke forhold. 

 

    

 

 

Resultatene fra egenevalueringen illustreres ved liggende søylediagrammer, der kaldest mulig farge 

er det ideelle, og der varme farger viser et utfordringsbilde: 
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1. Foretakets og styrets rolle 

 

 

Utfyllende kommentarer: 

 “Kunne vært diskutert mer om HNIKT  skal se på de andre HF-ene som kunder  

 eller om man skal samarbeide om å identifisere oppgavene som skal/bør løses.” 

 

 

 

2. Styrets sammensetning 

 

 

Utfyllende kommentarer: 

 “Burde vi kanskje hatt noen som kunne stille mer kvalifiserte økonomi-spørsmål til adm?” 
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3. Styrets oppgaveløsing 

 

 

 

 

4. Styrets arbeidsform 
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5. Styreledelse 

 

 

 

6. Styrets opptreden utad 

 

 

 

7. Forholdet til administrasjonen 
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8. Forholdet til revisor 

 

 

 

 

9. Min egen rolle 
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10. Styrets totale kvalitet 
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III. Styredokumenter 

Konsulenten har gjennomgått dokumentene til styrets møte 14.12.2021 

 

Generelt om styredokumentene 

 Innkallingen er signert av styrets leder og styresekretær/stabssjef.  Innkallingen er ikke 

signert av adm.dir., slik som vanlig praktiseres.  Den enkelte sak er signert av 

administrerende direktør 

o Oppfattes å være akseptabel praksis (jfr. Aksjelovens § 6-21.  Forberedelsen av saker: 

Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets 

leder.  Selv om HNIKT HF er underlagt lov om helseforetak, vil aksjeloven normalt bli 

lagt til grunn for styring også i særlovselskap der ikke annet er spesifikt angitt i den 

aktuelle særloven. 

 

 10 saker med totalt 94 sider dokumentasjon + to saker unntatt offentlighet   overkommelig 

saksmengde 

• Komprimerte saksframlegg med vedlegg.  Saksframlegg varierer fra 1 – 3 (12!) sider, med 

aktuelle vedlegg i tillegg. 

• Gjennomgående standard for oppbygging av sakene. Enhetlig «mal» for fremlegg er god 

styrepraksis: 

1. «Innstilling til vedtak» 

2. «Sammendrag» 

3. «Bakgrunn»   

4. «Saksutredning» 

5. «Administrerende direktørs vurdering» 

6. «Vedlegg»  

• Stor grad av ryddighet og oversiktlighet i de samlede saksdokumentene 

 

91-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Innkalling og saksdokumenter tilgjengelig for styret en uke før styremøtet (utsendt 07.12. og 

oppdatert 09.12.) – oppfattes som god styrepraksis 

• Sakslegg med innstilling til vedtak i alle saker - god styrepraksis 

• Sakslisten oppfattes å representere reelle styresaker (jfr. stor viktighet/uvanlig art, og 

oppfølging etter styrets tidligere bestillinger) 

 

92-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. november 2021 

• Styrets protokoll legges frem for godkjenning i påfølgende møte.     Går frem at forslag til 

protokoll er sendt ut (umiddelbart etter gjennomført møte?)  God styrepraksis. 

• Det fremkommer fra protokollen av 03.11. at det er fattet vedtak om at kommende 

protokoller skal signeres i påfølgende møte (etter godkjenning) – som en del av «Eventuelt».  
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Gir trygghet for at alle tilstedeværende signerer protokoll fra forrige møte.  Signering av alle 

styremedlemmer tilstede på møtet protokollen gjelder for, regnes i det generelle som god 

styrepraksis.  For foretak underlagt lov om HF er dette et krav. 

• Synes å være etablert en standard for protokollførsel for den enkelte sak:  «Innstilling til 

vedtak»,  «Behandling» og «Vedtak».  Under «Behandling» er angitt kulepunkter som 

refererer viktige konklusjoner og signaler fra styret under behandlingen.  God styrepraksis. 

 

93-21 Orienteringssaker  

• Muntlig informasjon fra styreleder og adm.dir.   

• Normalt vil det være begrenset informasjon fra en styreleder, da styreleder i det 

normale ikke er operativ og styringsdialogen fra eier skal gå gjennom 

generalforsamling 

• Oppfølgingsliste for tidligere styrevedtak inngår som del av orienteringen fra adm.dir. 

(skriftlig presentert oversikt i saksdokumentene).  God styrepraksis. 

 

94-21 Virksomhetsrapport pr oktober 2021 

• Systematisk og oversiktlig virksomhetsrapport – økonomi, produksjon og kvalitet, kunde-

/brukertilfredshet, status prosjekter, sykefravær/arbeidsmiljø 

• Adm.dir. innleder rapporten med sin overordnede vurdering – god praksis 

• Observasjoner 

• Det opereres med en målsetting for oppetid på 99,7% for DIPS og Sectra (RIS og 

PACS), mens faktiske resultater er 100% oppetid for begge systemer alle måneder 

(f.o.m. mai t.om. november).  Dette kan indikere at SLA-krav er satt for lavt(?)  99,7% 

svarer til mer enn ett døgn nedetid pr år, og det leveres tydeligvis på et langt høyere 

nivå. 

• For «HIS - Tilgangsstyring» opplyses det at HNIKT har valgt å varsle leverandøren om 

mislighold av den inngåtte kontrakten.  Det angis ikke hvorvidt dette er motivert ut 

fra økonomiske krav overfor leverandøren eller med hensikt om evt. terminering av 

kontrakten – med de konsekvenser og den risiko som måtte ligge i dette.  Ikke 

kommentert i tabell for risiko og tiltak (jfr. oversikt over «røde» risikoområder) 

 

95-21 Informasjonssikkerhet – presentasjon til styrelederforum, januar 2022 

• Saken unntatt offentlighet – ikke tilgjengelig for konsulentens gjennomgang 

 

96-21 Budsjett 2022 

• Selve saksfremlegget er på 12 sider, noe som langt går utenfor det som oppfattes som god 

praksis.  Alternativet til et så omfattende saksfremlegg, vil kunne være å skille mellom kort 
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sakslegg (eksempelvis hovedbudsjett, grunnleggende budsjettforutsetninger og endringer fra 

foregående år) og vedlegg (detaljering av budsjett med tilhørende utdypinger og 

forklaringer) .  Hensynet til enkel tilgang til substansen/kjernen i saken for styret bør være 

førende. 

• Observasjon 

• Budsjetteres med null-resultat på omsetning godt over 800 MNOK (oppfattes i 

samsvar med føringer fra RHF).  Ikke omtalt/drøftet reserve eller risiko i budsjettet.   

 

97-21 Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2021 – status tiltaksplaner 

Observasjoner: 

• Oppfatter at det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser etter samme lest.  

God praksis 

• Hemis sin rapport er merket «Konfidensielt.  Skal ikke kopieres».  Samtidig ligger 

denne åpent tilgjengelig på nettet. 

 

98-21 Styrets egenevaluering 2021 

• Styret gjennomfører årlig evaluering av egen virksomhet og av samspillet med 

administrasjonen - god styrepraksis 

• Innstillingen dels tydelig og dels åpen – slik det må være i denne type sak 

 

99-21 Evaluering av administrerende direktør 

• Styret gjennomfører systematisk evaluering av daglig leder med tilhørende justering av 

lønn/betingelser – god styrepraksis 

• En av de saker hvor administrasjonen ikke skal fremme innstilling…. 

 

100-21 Eventuelt 

• Ingen reelle saker forberedt under «Eventuelt» – god styrepraksis 

• Signeringspraksis for protokoll fra forrige møte 
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IV. Styremøtet (observasjoner i møtet 14.12.2021) 

Styremøtet gjennomført pr Teams. 

Konsulentens observasjoner/tilbakemeldinger: 

 

• Et godt og profesjonelt gjennomført møte – alle saker behandlet effektivt i samsvar med 

agenda og underlag  

• Tydelig møteledelse.  Styreleder gir også informasjon og påminnelser/oppfordringer 

underveis.   

• Styreleder klargjør innstillinger og vedtak. Henvender seg til styresekretær og ber om å ta 

punkter inn i protokollen.  

• Administrasjonen gir ryddige orienteringer/presentasjoner og svar på spørsmål  

• Godt samspill mellom styre og administrasjon – ryddig rollebilde 

• Det synes som at styrets medlemmer møter godt forberedte – kjenner underlaget for møtet 

godt 

• Styremedlemmenes deltakelse – noe ulik involvering/tidsbruk. Ingen opplevelse av at noen 

misbruker tid som «møteplagere» 

• Ingen som ber om ordet «unødig» – forholder seg i ro – nikker anerkjennende… 

• Ingen hastverk i møtet – tilstrekkelig tid – jfr gode pauser 

• Ansattevalgte tar rolle tilsvarende som eiervalgte 

• Et kritisk støttende styre – slik det skal være! 

 

 

V. Oppmerksomhetspunkter 2021 

Det samlede inntrykket er at styret i HNIKT fungerer meget godt.  På tilsvarende vis er inntrykket at 

samspillet mellom styre og administrasjon fungerer meget godt.   

Det fremkommer ingen åpenbare oppmerksomhetsområder for forbedring som er direkte knyttet til 

styrets virke eller styrets samspill med administrasjonen. 

 

Det kan synes å være et fortsatt behov for å styrke rolleklarhet i foretaksgruppen, og å sikre en 

tydelig og kommunisert rolle for HNIKT (jfr. styrets egenevaluering).  En shared services innretning, 

der HNIKT både er i monopolstilling og i konkurranseutsatt stilling i forhold til de øvrige HF – og en 

situasjon der HNIKT både skal sikre foretaksgruppens ekspertise og samtidig være mottakelig for 

premisser fra de øvrige HF’ene – stiller krav både til ryddighet og smidighet. 
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