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VEDRØRENDE OVERFØRING AV VIRKSOMHETER TIL SYKEHUSPARTNER
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Overføring av virksomheter fra helseforetakene til Sykehuspartner skal følge
regnskapslovens kontinuitetsprinsipp.
Styreleder gis fullmakt til å avholde nødvendige foretaksmøter for å stadfeste
overføringene.

Hamar, 23. mars 2009

Bente Mikkelsen
Administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon
Saken gjelder overføring av virksomheter fra helseforetakene til Sykehuspartner.
Administrerende direktør tilrår at overføringene skjer etter regnskapslovens
kontinuitetsprinsipp slik det også er lagt til grunn ved andre omorganiseringer og
sammenslåinger i foretaksgruppen. For å gjennomføre dette kan det bli nødvendig å avholde
foretaksmøter underveis i prosessen. For å opprettholde den nødvendige fremdriften foreslås
det at styreleder gis fullmakt til å avholde nødvendige foretaksmøter for å stadfeste
overføringene.

2. Faktabeskrivelse:
Styret for Helse Sør-Øst RHF har i sak 058-2007 besluttet at det skal etableres interne
fellestjenester for hele foretaksgruppen, og at den eksisterende fellestjenesteenheten
Sykehuspartner skal utvikles som en sentral del for slike administrative støttefunksjoner.
I sak 068-2007 pkt 8. ble det bl.a besluttet at det skulle etableres fellesløsninger for
støttefunksjoner innen lønn- og personaladministrasjon, ressursstyring (arbeidsplansystem)
og felles IKT system for rekruttering.
Styret besluttet videre i sak 109-2008 å realisere ny felles tjenesteleverandør for IKT som en
del av Sykehuspartner ved å gjennomføre en samlet virksomhetsoverdragelse for den
resterende del av foretakene i Helse Sør-Øst.
Administrerende direktør kommer her tilbake til de mer praktiske og regnskapsmessige
konsekvenser av overføringene av virksomhetsområdene til Sykehuspartner som
fellestjenesteleverandør.
Overføringene av virksomhetsområdene skjer gjennomgående som
virksomhetsoverdragelser og i samsvar med lov og avtaleverk.
For AdmHR-området innebærer overføringene og etableringen av Sykehuspartner som ny
tjenesteleverandør at systemer, prosedyrer etc blir lagt om til den felles plattform som i dag
benyttes av Sykehuspartner. Det innebærer at virksomhetsoverføringene fra helseforetakene
vil være begrenset til overføring av personell med tilhørende aktiva og forpliktelser, herunder
pensjon, skattetrekksmidler og feriepengeavsetninger.
For IKT-området er situasjonen at de berørte funksjonene i helseforetakene ihht. vedtatt
ansvarsdeling mellom Sykehuspartner og helseforetak vil overføres samlet til
Sykehuspartner med ansatte, utstyr, systemer og annet som er tilhørende virksomheten.
Begrunnelsen for dette er at man ved overføringen ikke har etablert felles IKT-systemer for
foretaksgruppen, slik at Sykehuspartner vil måtte fortsette å levere tjenester til foretakene i
samsvar med de systemer og nivåer foretakene selv leverer før overføringen.
Overføring av virksomhetene vil i tråd med helseforetaksloven § 50 skje etter
kontinuitetsprinsippet, slik at de overtatte virksomhetene med tilhørende eiendeler,
rettigheter og forpliktelser må regnskapsføres med regnskapsmessig kontinuitet hos
Sykehuspartner etter reglene i regnskapsloven. Tilsvarende må virksomhetene løftes ut av
de avgivende helseforetakenes regnskaper.
I den grad det skal tas ut eiendeler og/eller midler fra foretakene i forbindelse med
overføringene kan det være aktuelt å avholde foretaksmøter for å sette ned balansene i
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avgivende foretak. Tilsvarende kan også andre sider ved overføringene kreve beslutning i de
avgivende foretakenes foretaksmøter.
3. Administrerende direktørs vurderinger:
Administrerende direktør mener det er vesentlig å få stadfestet som prinsipp at også
overføringene av virksomheter til Sykehuspartner skal skje ut fra et regnskapsmessig
prinsipp om kontinuitet gjennom bokførte verdier og ikke til reelle verdier, på samme måte
som ved øvrige omorganiseringer innen foretaksgruppen samt sammenslåingen av Helse
Sør RHF og Helse Øst RHF.
For å sikre fremdrift i overføringene i henhold til planen, tilrås det at styreleder gis fullmakt til
å avholde eventuelle nødvendige foretaksmøter for å stadfeste overføringene samt de
regnskapsmessige konsekvensene.

Trykte vedlegg:
 Ingen
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