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SAKSFRAMLEGG 

 
 

 

Saksgang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
48/22 29.09.2022 Styret Helse Nord IKT HF 

Møteplan for styret i Helse Nord IKT HF, 2023 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF vedtar foreslåtte møteplan for styreseminar og styremøter i 
2023. 

2. Styret i Helse Nord IKT HF tar vedlagte årsplan for styret over faste saker til orientering. 

 

Saksframlegg 

Administrasjonen framlegger forslag om møteplan for styreseminarer og styremøter i 2023 som 
vist nedenfor. Tidspunktene er tilpasset rapporteringsfrister og øvrige frister til Helse Nord RHF, 
samt hensyntatt i forhold til tidspunkt for regionale styreseminarer, styreledermøter m.fl. 

I år har administrasjonen også utarbeidet en mer fast årsplan/årshjul som viser faste styresaker 
på de ulike styremøter gjennom kalenderåret. Dette for å gi styret en forutsigbarhet i forhold til 
hvilke saker som skal framlegges på de ulike tidspunktene. Årsplan for styret – faste saker 
vedlegges denne sak. 

Følgende møteplan foreslås for styremøter og styreseminarer: 

Type Tidspunkt Sted 

Styremøte 1/23 9. februar 2023, kl. 1200 – 1400 Teams 

Styreseminar 22. mars 2023, kl. 1200 – 1700 Oslo 

Styremøte 2/23 23. mars 2023, kl. 0830 – 1500 Oslo 

Styremøte 3/23 27. april 2023, kl. 0900 – 1400 Teams 

Styremøte 4/23 1. juni 2023, kl. 1100 – 1600 Tromsø 

Styreseminar  20. september 2023, kl. 1200 - 1700 Tromsø 

Styremøte 5/23 21. september 2023, kl. 0830 – 1400 Tromsø 

Styremøte 6/23 2. november 2023, kl. 0900 – 1400 Teams 

Styremøte 7/23 14. desember 2023, kl. 1100 – 1600 Tromsø 

 

  Arkivreferanse: 2022/495-8 
Saksbehandler: Frank Daniel Fredriksen 



Administrerende direktørs vurdering 

Foreslåtte møteplan ivaretar det behov vi fra administrasjons side ser som ønskelig for å ivareta 
Helse Nord IKTs frister og rapporteringsplikter ovenfor Helse Nord RHF som eier. Vi har så langt 
mulig forsøkt å tilpasse tidspunktene i forhold til andre møteaktiviteter, fridager mv.  

For å gi styret oversikt over hvilke faste saker som kommer til behandling på de ulike møtene, 
har administrasjonen utarbeidet en årsplan for styret over faste saker (se vedlegg). 

Vi foreslår derfor at styret tilslutter seg foreslåtte datoer og vedtar disse om møteplan 2023.  

 

 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 

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

 

Vedlegg: 

1 Årsplan for styret - faste saker 
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