Møtedato: 26. mars 2015
Arkivnr.:
2014/711-19/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 26-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte

Sted/Dato:
Bodø, 12.3.2015

26. februar 2015

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. februar 2015 til
godkjenning.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2015 godkjennes.
Bodø, den 12. mars 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2014/711-16/012

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 26.3.2015

Styremøte i Helse Nord RHF
26. februar 2015 – kl. 8.30
Scandic Ishavshotell, Tromsø

Navn:
Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Arnfinn Sundsfjord
Eirik Holand
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Line Miriam Sandberg
Sissel Alterskjær
Steinar Pettersen
Mildrid Pedersen

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.
Fra administrasjonen
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Kristian I. Fanghol
Geir Tollåli
Hilde Rolandsen
Tor Solbjørg

adm. direktør
stabsdirektør
kommunikasjonsdirektør
fagdirektør
direktør for eieravdelingen
revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte fagdirektør Geir Tollåli om Nasjonalt beslutningssystem for
nye metoder og NOU 2014:12 Prioriteringer i helsetjenesten.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ
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Styresak 8-2015
Sak 8-2015
Sak 9-2015
Sak 10-2015
Sak 11-2015
Sak 12-2015
Sak 13-2015
Sak 14-2015
Sak 15-2015
Sak 16-2015
Sak 17-2015
Sak 18-2015
Sak 19-2015
Sak 20-2015
Sak 21-2015
Sak 22-2015

Sak 23-2015

1
2

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. februar 2015
NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten,
høring
Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020
Regional plan for revmatologi 2015-2019
Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025
Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – konsekvenser av
seleksjonskriterier m. m., oppfølging av styresak 7-2012, 121-2012
og 122-2012
Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser
og justeringer av prosjektramme
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern
i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune
FIKS 1-prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014
Virksomhetsrapport nr. 1-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, forslag til
retningslinjer og tiltak
Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte
operasjoner i Helse Nord
Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt internrevisjonens
årsrapport for 2014
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Responstider i ambulansetjenesten, oppfølging av styresak 522009 og 137-2014/8
4. Overordnet ernæringsstrategi - status på etablering
Saksdokumentene var ettersendt.
5. Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer,
oppfølging av styresak 7-2015, sak A
6. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan,
informasjon
7. Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 26. januar 2015
2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 5. februar 2015 ad.
ESA - Sykehusapotek - Avslutning av sak, jf. styresak 24-2014/3
ESAs 2 avgjørelse i sak om statsstøtte – sykehusapotekenes
publikumsutsalg

FIKS: Felles innføring kliniske systemer
ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan
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Sak 24-2015

Styrets vedtak:

3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 3. februar 2015 ad.
oppnevningsbrev til 26 ordinære medlemmer av
HelseOmsorg21-rådet
Kopi av brevet var ettersendt.
4. Brev fra Norsk Radiografforbund av 13. februar 2015 ad.
oppgavedeling mellom radiografer og radiologer - oppfølging av
opplegg for pilotprosjektet, jf. styresak 22-2015/5 Prosjekt ad.
oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer, oppfølging av
styresak 7-2015, sak A
Kopi av brevet var ettersendt.
5. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 18. februar 2015 ad.
Sykehuset i Vesterålen - akuttfunksjonen m. m.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg
av 25. februar 2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2015 ad.
Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk
helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune,
jf. styresak 16-2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Brev til overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge
HF ad. bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF, jf.
styresak 151-2014/7 og /8
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
Eventuelt

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.

Styresak 9-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte
4. februar 2015

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 4. februar 2015 godkjennes.
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Styresak 10-2015

NOU 2014:12 Åpent og rettferdig
- prioriteringer i helsetjenesten, høring

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. NOU 2014:12 Åpent og
rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten.
2. Styret vil presisere at det er helt sentralt å styrke prioriteringsarbeidet som et ledd i
å bedre kvaliteten på helsetjenestene, og å gi dette arbeidet tydeligere ledelsesfokus
og prioritering i hele helsetjenesten.
3. Styret er enig i at brukerorganisasjonene inviteres inn i prioriteringsprosesser.

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles bedre informasjon om
kunnskapsbasert prioritering av medisinske tiltak, herunder også satsning på videre
utvikling av Helseatlas.no
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om at prioriteringsutfordringene i
kommunehelsetjenesten utredes.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. NOU 2014:12 Åpent og
rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten.
2. Styret vil presisere at det er helt sentralt å styrke prioriteringsarbeidet som et ledd i
å bedre kvaliteten på helsetjenestene, og å gi dette arbeidet tydeligere ledelsesfokus
og prioritering i hele helsetjenesten.
3. Styret er enig i at brukerorganisasjonene inviteres inn i prioriteringsprosesser.

4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utvikles bedre informasjon om
kunnskapsbasert prioritering av medisinske tiltak, herunder også satsning på videre
utvikling av Helseatlas.no
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om at prioriteringsutfordringene i
kommunehelsetjenesten utredes.
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Styresak 11-2015

Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020 som
retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for plastikkirurgi 2015-2020 som
retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.

Styresak 12-2015

Regional plan for revmatologi 2015-2019

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019
som retningsgivende for den videre utviklingen av tjenestetilbudet til denne
pasientgruppen.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.

3. Styret ber adm. direktør om å gi samarbeidet med kommunehelsetjenesten høy
prioritet for å sikre at denne pasientgruppen får den nødvendige oppfølgingen i
kommunene etter behandling i spesialisthelsetjenesten.
4. Styret ber adm. direktør vurdere et prosjekt som utreder
rehabilitering/opptrening i varmere strøk for de pasienter, der dette kan gi en
helsemessig gevinst.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019
som retningsgivende for den videre utviklingen av tjenestetilbudet til denne
pasientgruppen.
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.
3. Styret ber adm. direktør om å gi samarbeidet med kommunehelsetjenesten høy
prioritet for å sikre at denne pasientgruppen får den nødvendige oppfølgingen i
kommunene etter behandling i spesialisthelsetjenesten.

4. Styret ber adm. direktør vurdere et prosjekt som utreder rehabilitering/opptrening
i varmere strøk for de pasienter, der dette kan gi en helsemessig gevinst.

Styresak 13-2015

Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 som
retningsgivende for utviklingen av tjenestetilbudet innen fagfeltet.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for øre-nese-hals 2015-2025 som
retningsgivende for utviklingen av tjenestetilbudet innen fagfeltet.

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i
årene fremover.
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Styresak 14-2015

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier m. m.,
oppfølging av styresak 7-2012, 121-2012 og
122-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med desentralisert
fødselsomsorg i Helse Nord til orientering.

2. Styret ber om at det gjennomføres en ROS-analyse innen utgangen av 2015.

Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med desentralisert
fødselsomsorg i Helse Nord til orientering.

2. Styret ber om at det gjennomføres en ROS-analyse innen utgangen av 2015.

Styresak 15-2015

Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg,
godkjenning av entrepriser og justeringer av
prosjektramme

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildelingen av entreprisene B02 og B03 for Nye
Kirkenes sykehus.
2. Styret godkjenner justering av prosjektrammen fra 1.310 til 1.370 millioner kroner
(p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret godkjenner at p50-marginen til Finnmarkssykehuset HF styrkes med 40
millioner til endelig 1.410 millioner kroner.

4. Styret godkjenner at gjenværende margin på 50 millioner kroner forblir i Helse
Nord RHF.
Enstemmig vedtatt.

Styremøte i Helse Nord RHF
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 10

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildelingen av entreprisene B02 og B03 for Nye
Kirkenes sykehus.
2. Styret godkjenner justering av prosjektrammen fra 1.310 til 1.370 millioner kroner
(p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF.
3. Styret godkjenner at p50-marginen til Finnmarkssykehuset HF styrkes med 40
millioner til endelig 1.410 millioner kroner.

4. Styret godkjenner at gjenværende margin på 50 millioner kroner forblir i Helse
Nord RHF.

Styresak 16-2015

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av
bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen
til Bø kommune og Andøy kommune
Adm. direktør trakk saken fra styrets behandling i dette
styremøtet.

Styresak 17-2015

FIKS 3-prosjekt: Tertialrapport
pr. 31. desember 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Felles Innføring
av Kliniske Systemer til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Felles Innføring
av Kliniske Systemer til orientering.

3

FIKS: Felles innføring kliniske systemer
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Styresak 18-2015

Virksomhetsrapport nr. 1-2015

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2015 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å følge opp gjennomføringen av omstillingsplanene i
helseforetakene for å sikre resultatoppnåelse i 2015.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2015 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å følge opp gjennomføringen av omstillingsplanene i
helseforetakene for å sikre resultatoppnåelse i 2015.

Styresak 19-2015

Brukermedvirkning i helseforskning i Norge,
forslag til retningslinjer og tiltak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i
Norge som retningsgivende for økt brukermedvirkning i forskningens ulike faser.

2. Styret vedtar retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i helseforskning i Norge
som foreslått i saksfremlegget.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene iverksetter de ulike
tiltakene, og at disse vurderes i budsjettprosessen i årene fremover.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar rapporten Brukermedvirkning i helseforskning i
Norge som retningsgivende for økt brukermedvirkning i forskningens ulike faser.

2. Styret vedtar retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i helseforskning i Norge
som foreslått i saksfremlegget.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene iverksetter de ulike
tiltakene, og at disse vurderes i budsjettprosessen i årene fremover.
Styremøte i Helse Nord RHF
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Styresak 20-2015

Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger
av planlagte operasjoner i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte
operasjoner i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man
får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og
å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av
høsten 2015.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte
operasjoner i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man
får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og
å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av
høsten 2015.

Styresak 21-2015

Revisjonsutvalgets årsrapport for 2014,
vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt
internrevisjonens årsrapport for 2014, til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar revisjonsutvalgets årsrapport for 2014, vedlagt
internrevisjonens årsrapport for 2014, til orientering.

Styremøte i Helse Nord RHF
26. mars 2015 - saksdokumenter

side 13

Styresak 22-2015

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Frokostmøte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 19. februar 2015 (utsatt
fra høsten 2014): Informasjon om møtet og deltakere fra Stortinget.
- TV2-sak om anskaffelse av kliniske systemer 2003 og 2009: Informasjon om
mediasaken og redegjørelse for bakgrunnen for denne (ulovlig anskaffelse i
2003 og Riksrevisjonens oppfølging av denne). I den forbindelse refererte
styreleder også fra brevet av 5. mai 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD) til Jan Størmer ad. varsling til HOD. Brevet distribueres til styret i Helse
Nord RHF.
- Neste styremøte avholdes 26. mars 2015 i Bodø – etter styreseminaret for
helseforetakene. Påmeldingslink og annen informasjon er sendt i egen e-post av
5, februar 2015.
- Foretaksmøter med HF-ene for godkjenning av årsregnskap og styrets beretning
2014, godkjenning av revisors godtgjørelse 2014 og årlig melding 2014
avholdes 24. april 2015 i Bodø.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Resultat 2014 – foreløpige regnskapstall, jf. styresak 5-2015/2 Orienteringssaker,
adm. direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt: Informasjon om endring
i resultatet for et helseforetak og foretaksgruppen som helhet.
- Anbud landeveistransport - ny utlysning i enkelte områder: Informasjon om
utlysningen og bakgrunnen for denne.
- Dips Arena - forsinkelse: Informasjon om forsinkelsen og møte med leverandøren
10. februar 2015.
- Møte i Nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning, den 6. februar 2015 i
Tromsø:
o Oppfølging av styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert
helsetjeneste, jf. punkt 2 i vedtaket: Styret gir tilslutning til etablering av et
nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning med sekretariat slik det er
beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne sammenheng til vedtak i
vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2. Endelig
sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS
(Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.
o Informasjon om møtet og organiseringen av arbeidet (herunder etablering
av arbeidsutvalg og sekretariat).
- Middag med statsråd Bent Høie og Stortingets helse- og omsorgskomité, den 9.
februar 2015 - sammen med styreleder Bjørn Kaldhol: Informasjon om faglig
seminar i forkant av middagen.
- Møte med Fylkesråden, Fylkesordfører og gruppeledere Nordland Fylkesting, den
10. februar 2015 ad. utvikling av sykehusorganisering på Helgeland - sammen
med ledelsen i Helgelandssykehuset HF: Informasjon
- Høring i Stortingets helse- og omsorgskomité ad. Fritt behandlingsvalg, den 18.
februar 2015: Informasjon
- Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. januar 2015 og 23. februar
2015: Informasjon om møtene og saker som er behandlet.
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helseatlas.no
o Presentasjon av helseatlas.no til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
møte 2. mars 2015.
o Positiv respons på lanseringen av helseatlas.no.
Responstider i ambulansetjenesten, oppfølging av styresak 52-2009 og 137-2014/8
Overordnet ernæringsstrategi - status på etablering
Saksdokumentene var ettersendt.
Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer, oppfølging av
styresak 7-2015, sak A
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - strategisk utviklingsplan, informasjon
Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for revidering
-

3.
4.
5.

6.
7.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 23-2015

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget, den 26. januar 2015
2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 5. februar 2015 ad. ESA Sykehusapotek - Avslutning av sak, jf. styresak 24-2014/3 ESAs 4 avgjørelse i sak om
statsstøtte – sykehusapotekenes publikumsutsalg
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 3. februar 2015 ad. oppnevningsbrev
til 26 ordinære medlemmer av HelseOmsorg21-rådet
Kopi av brevet var ettersendt.
4. Brev fra Norsk Radiografforbund av 13. februar 2015 ad. oppgavedeling mellom
radiografer og radiologer - oppfølging av opplegg for pilotprosjektet, jf. styresak 222015/5 Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer, oppfølging av
styresak 7-2015, sak A
Kopi av brevet var ettersendt.
5. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 18. februar 2015 ad. Sykehuset i
Vesterålen - akuttfunksjonen m. m.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg av 25. februar
2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. februar 2015 ad. Nordlandssykehuset
Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og
Andøy kommune, jf. styresak 16-2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Brev til overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad.
bekymringsmelding til styret i Helse Nord RHF, jf. styresak 151-2014/7 og /8
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
4

ESA: EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkningsorgan
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Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 24-2015

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 26. mars 2015
____________________
Bjørn Kaldhol

____________________
Inger-Lise Strøm

____________________
Arnfinn Sundsfjord

____________________
Eirik Holand

____________________
Inger Jørstad

____________________
Kari Jørgensen

____________________
Kari B. Sandnes

____________________
Line Miriam Sandberg

____________________
Sissel Alterskjær

____________________
Svenn Are Jenssen
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