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Oppdragsdokument 2019 for Nasjonal IKT HF
Forslag til vedtak
1. Styret tar Nasjonal IKT HF sitt oppdragsdokument for 2019 til etterretning.

Formål med saken
Formålet med saken er å orientere styret om oppdragsdokumentet til Nasjonal IKT HF
som ble gjort gjeldende av foretaksmøtet 25.2.2019. Administrasjonen vil også legge
frem en overordnet tilnærming til hvordan foretaket vil levere og rapportere på
oppdragene.

Bakgrunn
Fra protokollen fra foretaksmøtet:
Det utarbeides årlig et dokument som inneholder eiers styringsbudskap til Nasjonal
IKT HF. Gjennom dette oppdragsdokumentet gis de styringskravene styret i
helseforetaket skal legge til grunn for sitt arbeid i løpet av året.
Helseforetaket skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene
innenfor de rammer og ressurser som er stilt til rådighet. Midlene skal benyttes på
en effektiv måte, og slik at de kommer pasienten til gode.

Oppdragsdokument 2019 for Nasjonal IKT HF
Foretaksmøtet vedtok 25.2.2019 å gjøre oppdragsdokumentet 2019 gjeldende for
Nasjonal IKT HF. Oppdragsdokumentet er vedlagt som vedlegg 1. Protokoll fra
foretaksmøtet er vedlagt som vedlegg 2.

Tilnærming til hvordan foretaket vil levere og rapportere på oppdragene
Foretaket arbeider med å levere på oppdragene som en del av den daglige driften.
Foretakets virksomhetsstyring og kjerneprosesser inkluderer aktiviteter for å levere på
oppdragene.
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Det arbeides med å lage en handlingsplan som inneholder aktiviteter for å levere på
årets oppdrag. I neste styremøte vil det fremlegges egen sak om handlingsplanen.
Administrasjonen gjennomfører nå en intern risikovurdering av foretakets
kjerneprosesser og evne til å levere på oppdragene. Risiko for å ikke kunne levere på
oppdragsdokumentet er en del av denne vurderingen. Tiltak vil bli en del av
handlingsplanen.
Rapportering til eiere skjer gjennom tertialrapporter, årlig melding og i
eierstyringsmøter.
Rapportering til styret skjer gjennom styrebehandling av tertialrapporter, årlig melding
og orientering om handlingsplanen og måloppnåelse på oppdragene.

Administrerende direktørs vurdering
Oppdragsdokumentet sammenstiller de regionale helseforetakenes oppdrag og
bestilling til Nasjonal IKT HF for 2019. Foretaket vil utføre oppgavene og gjennomføre
styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til
rådighet.
Oppdragsdokumentet gir styringskravene styret skal legge til grunn for sitt arbeid i
løpet av året. Administrasjonen ser det som viktig å synliggjøre foretakets leveranser på
oppdragsdokumentet som en del av hvert styremøte.

Vedlegg
Vedlegg 1: Oppdragsdokument 2019 for Nasjonal IKT HF
Vedlegg 2: Protokoll foretaksmøte 25.02.2019 Nasjonal IKT HF
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