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Forslag til vedtak
1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om at de innspill som kom i møtet tas inn i den videre behandlingen
3. Styret ber om å få de etiske retningslinjene med tilhørende implementeringsplan til endelig
behandling i styremøtet 14.11.17
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1. Hva saken gjelder
Etikk er ett område som er sentralt i regjeringens eierskapspolitikk – og det er uttrykt en klar
forventning til at styrene for statlig eide virksomheter skal utarbeide etiske regningslinjer for
virksomheten. I stortingsmelding 13 (2010/2011) ”Aktivt eierskap”, er det tydeliggjort at regjeringen
forventer at virksomheter eid av staten har etiske retningslinjer, og at disse er offentlig tilgjengelig.
Som et nyoppstartet foretak har ikke Sykehusinnkjøp HF gjeldende etiske retningslinjer. Derimot
finnes det etiske retningslinjer i alle regioner og i tidligere HINAS. Ledergruppen ga i sak 170-2017 i
oppdrag å utarbeide etiske retningslinjer for foretaket basert på eiernes etiske retningslinjer og
gjeldende etiske retningslinjer for statstjenesten.
Det blir også utarbeidet et forslag til en implementeringsplan.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
De fire eierne har i hovedsak ganske like retningslinjer, men med ulik oppbygging og utforming. I
Sykehusinnkjøps etiske retningsllinjer er det nødvendig å favne innholdet i alle fire, men samtidig
presentere dette på en pedagogisk og lettfattelig måte.
I arbeidet med de etiske retningskinjene er det blitt sparret opp mot arbeidet med internkontroll og
risikostyring for å sikre overensstemmelse med dette arbeidet. De etiske retningslinjene vil henvise
til en del rutiner og systemer som ennå ikke er på plass, men som vil være nødvendig å
implementere i foretaket. Det vil være nødvendig å få på plass. Dette er for eksempel:
•
Personalreglement
•
Reisepolicy
•
Biervervsreglement
•
Miljøpolicy
•
Antikorrupsjonsprogram
•
Varslingsrutiner
•
Avvikssystem
Det anbefales å utarbeide og implementere dette parallellt med de etiske retningslinjene. Det finnes
gode eksempler fra regionene og de andre felleseide foretakene som med fordel kan brukes slik at
dette ikke blir en for omfattende jobb. Opplæring og implementering av disse rutinene kan med
fordel sees i sammenheng med implementeringen av de etiske retningslinjene.
Ledergruppen har bedt særlig om å få presentert en prosess for å få på plass varslingsrutiner.
Arbeidsgiver er pålagt å legge til rette for varsling av kritikkverdige forhold og skal som hovedregel
utarbeide rutiner for intern varsling som en del av det systematiske HMS-arbeidet. I et
innkjøpsforetak vil det også være naturlig at det utarbeides egne varslingsrutiner for ekstern varsling,
slik at leverandører og andre eksterne parter har en mulighet til å varsle om eventuelle kritikkverdige
forhold.
Første utkast til etiske retningslinjer er beskrevet i vedlagte presentasjon og vil presenteres og
drøftes i styremøtet.
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3. Anbefaling
For å sikre en åpen og transparent prosess rundt arbeidet med å utvikle retningsslinjene, er det
naturlig å legge fram et utkast til etiske retningslinjer for styret som en orienteringssak for å få
innspill til endelig ordlyd. Dette vil også kunne ivareta muligheten til at tillitsvalgte og andre
medarbeidere vil kunne gi innspill i forkant av endelig vedtak.
Administrerende direktør vil anbefale styret å ta saken til orientering og be om en sak hvor de
endelige etiske retningslinjene vedtas til styremøtet i november 2017.

Trykte vedlegg
•

Powerpointpresentasjon som viser underlaget for arbeidet og hovedpunktene i de etiske
retningslinjene

Utrykte vedlegg
•
•
•

Etiske retningslinjer i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Helse Sør-Øst og Hinas.
Etiske retningsinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst og etiske retningslinjer
for arbeid med innkjøp i Helse Vest
Etiske retningslinjer for Statstjenesten
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