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SAK NR 012-2017
Endring av vedtekter
Forslag til vedtak:
Saken oversendes foretaksmøtet til Sykehusinnkjøp HF med følgende anbefaling:
1. Vedtektenes § 5 endres til:
«Helseforetakets virksomhet
SYKEHUSINNKJØP HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.
Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med
driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og
omsorgsdepartementet.
Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale nettverk samt søke deltagelse i nasjonale og internasjonale allianser med formål å
framme økt samordning av innkjøp.
Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for brukerne. Helseforetaket skal
sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en
pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.
Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i
spesialisthelsetjenesten.»

Oslo 31. januar 2017

Kjetil Istad
Administrerende direktør
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1.

Hva saken gjelder
Sykehusinnkjøp HF og Norsk Helsenett AS (NHN) ønsker å inngå en avtale der blant annet kjøp av
bistand fra Sykehusinnkjøp HF til å gjennomføre anskaffelser reguleres. Dagens vedtekter åpner
ikke for denne type tjenester, og vedtektene foreslås derfor endret.
Sykehusinnkjøp HF ønsker også å ha mulighet til å etablere ordinære samarbeidsavtaler med
andre nasjonale offentlige virksomheter for tilfeller der det synes hensiktsmessig å samordne
innkjøp på nasjonalt nivå. Vedtektene er ikke klare med hensyn til om slikt samarbeid kan inngås,
og vedtektene bør klargjøres slik at dette ikke er tvilsomt i fremtiden.

2.

Vurdering
2.1 Avtalen med NHN
Vedtektenes § 5 første avsnitt lyder slik:
«Helseforetakets virksomhet
SYKEHUSINNKJØP HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.
Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med
driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og
omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.»

Siste del av siste setning («… som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester») hindrer
Sykehusinnkjøp fra å yte tjenester til NHN.
NHN skal etablere et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester i helse- og
omsorgsforvaltningen, med ansvar for flere sentrale funksjoner, bl.a. anskaffelser.
Tjenestesenteret skal betjene 11 virksomheter underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, der
ikke alle kan sies å «… medvirke til å levere spesialisthelsetjenester». Dersom tjenestesenteret
skal ha mulighet for å benytte avtaler som Sykehusinnkjøp HF etablerer må denne del av
setningen fjernes.
Dagens vedtekter ble vedtatt ved stiftelsen av Sykehusinnkjøp HF i desember 2015. På dette
tidspunkt hadde vedtektene til HINAS tilsvarende ordlyd. 25. april 2016 vedtok
generalforsamlingen i HINAS å endre vedtektenes første avsnitt slik som foreslås her, for å åpne
for samarbeidsavtalen med NHN.
Sykehusinnkjøp HF skal ikke yte tjenester mot betaling til andre offentlige oppdragsgivere, noe
vedtektene heller ikke åpner for.

2.2 Andre samarbeidsavtaler
Hvorvidt vedtektene åpner for samarbeid med andre nasjonale offentlige virksomheter om
anskaffelser fremstår noe uklart. Med samarbeid menes her anskaffelser der begge parter bidrar
likeverdig og selv bærer egne kostnader. Uklarheten skyldes i stor grad at § 5 annet avsnitt
uttrykkelig presiserer at «Foretaket skal delta aktivt i internasjonale nettverk og søke deltagelse i
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internasjonale allianser for å framme økt samordning av innkjøp på internasjonalt nivå.».
Vedtektene berører ikke samarbeid på nasjonalt nivå.

Saken foreslår derfor å endre § 5 annet ledd, andre setning, for tydelig å åpne også for nasjonale
nettverk og allianser.

3.

Anbefaling
Helseforetaksloven § 12 og vedtektenes § 15 tillegger foretaksmøtet i Sykehusinnkjøp HF myndighet
til å endre vedtektene. Saken foreslås derfor oversendt foretaksmøtet med følgende anbefaling:
Vedtektenes § 5 foreslås endret fra:

«Helseforetakets virksomhet
SYKEHUSINNKJØP HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.
Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med
driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og
omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester.
Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i internasjonale
nettverk og søke deltagelse i internasjonale allianser for å framme økt samordning av innkjøp på
internasjonalt nivå.
Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for brukerne. Helseforetaket skal
sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en
pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.
Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i
spesialisthelsetjenesten.»

til:
«Helseforetakets virksomhet
SYKEHUSINNKJØP HF skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten.
Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med
driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og
omsorgsdepartementet.
Foretaket skal ha sentral styring og desentralisert struktur. Foretaket skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale nettverk samt søke deltagelse i nasjonale og internasjonale allianser med formål å
framme økt samordning av innkjøp.
Innkjøpstjenesten skal være profesjonell, spesialisert og tilgjengelig for brukerne. Helseforetaket skal
sørge for at anskaffelsene skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte. Helseforetaket skal være en
pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp.
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Innovasjon skal fremmes og det skal tilrettelegges for bruk av nye innovative løsninger i
spesialisthelsetjenesten.»

Trykte vedlegg:
 Vedtekter Sykehusinnkjøp
 Protokoll fra generalforsamlingen i HINAS, 25.4.16
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