
PROTOKOLL 
STYREMØTE 22. AUGUST 2001, BODØ 

 
 
Møtet var det første møtet for styret i Helse Nord RHF, og var å regne som et 
interimsstyremøte fordi formell stiftelse ikke var gjort i statsråd. Styret var fulltallig. 
 
Styret ble ønsket velkommen til Bodø av ordfører Odd-ToreFygle.  
 
 
Sak 01/01: Konstituering av styret 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret konstitueres som interimstyre inntil videre. Olav Helge Førde velges til leder og 
Nils Moe velges til nestleder. 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 02/01: Lokaler for det regionale helseforetaket 
 
Det ble gitt en orientering om vurderinger gjort i forhold til ulike alternativer rundt i Bodø. 
Sentrumsnære lokaler vil være å foretrekke framfor lokaler lenger ut av sentrum. 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret gir styreleder adgang til å arbeide videre med aktuelle lokaler for det regionale 
helseforetaket i Bodø. Saken forelegges styret før endelig godkjenning. 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
 
Sak 03/01: Organisering, bemanning og kompetanse i Helse Nord RHF 
 
Det ble fra styret påpekt at administrasjonens størrelse vil avhenge av antall foretak som 
etableres. Videre ble det påpekt at man måtte be om innspill fra fylkeskommunene i nord 
angående kompetanse i det regionale helseforetakets administrasjon. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styreleder gis fullmakt til å starte rekruttering av administrerende direktør og 
økonomidirektør på bakgrunn av de rammer som er gitt i vedlagte notat. 

2. Styreleder gis fullmakt til å utarbeide nærmere stillingsbeskrivelser på bakgrunn av 
punktene 2 og 4 i vedlagte notat. 

3. Styreleder gis fullmakt til å engasjere personell på prosjektbasis i 2001. 
4. Styret godkjenner hovedprinsippene i den organisasjonsmodell som er foreslått i 

vedlagte notats punkt 3. 



5. Styret godkjenner at den prosess som er angitt i punkt 5 i notatet benyttes ved 
ansettelser. 

 
Innstillingen endret som følger: 

Punktene 1-3 og 5 som i innstillingen. Punkt fire omformulert til:  
Styret godkjenner hovedprinsippene i den foreslåtte organisasjonsmodell i notatets 
punkt 3, men ønsker å se dette nærmere i lys av antall helseforetak og regionalt 
helseforetaks vedtekter. 
 
Nytt punkt 6: 
Styret anmoder om at direktør med ansvar for organisasjonsutvikling lyses ut eksternt. 
 

Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 04/01: Budsjett for 2001 
 
Det ble orientert om at det regionale helseforetaket har en ramme på 3 millioner kroner for 
inneværende år. Det vil til neste styremøte utarbeides et detaljert budsjett for aktiviteten i 
2001. 

 
Innstilling til vedtak: 

Styret tar budsjettet for 2001 til orientering. 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 05/01: Orienteringer 
 
Saken var en ren orienteringssak, og ble derfor lagt fram uten innstilling. Styreleder orienterte 
om styreleders møte med Sosial- og helsedepartementet 16. august. 
 
 
Sak 06/01: Struktur for helseforetakene i Nord 
 
Det ble en diskusjon i styret på bakgrunn av styreleders innledning og vedlagt notat i 
sakspapirene. Styret må foreta en beslutning om foretaksstruktur innen 15. september. 
Diskusjonen var generell og omhandlet prinsipper for konkrete forslag til foretaksstruktur. 
 
Det ble enighet i styret om at viktige prinsipper for en foretaksstruktur i regionen må bygge på 
geografiske områder der man definerer et totalansvar for tjenestene somatikk, psykiatri og 
ambulansetjeneste. Dessuten bør det være potensiale for en klar og tydelig rollefordeling 
mellom foretakene og innad i foretakene, og de enkelte helseforetakene bør så langt mulig 
utgjøre levedyktige enheter på lengre sikt. 
 
Innstilling til vedtak: 



Vedlagte notat og styrets drøftinger legges til grunn for det videre arbeid med saken. 
Vedtak om helseforetaksstruktur fattes på neste styremøte. 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 07/01: Utfordringer, herunder desentralisert administrasjon og nasjonal innkjøpssentral i 
Finnmark 
Innstilling til vedtak: 

Styret oppnevner Nils Moe til å ha et særskilt oppfølgingsansvar når det gjelder 
etablering av innkjøpssentral i Vadsø. 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
 
Ny sak 08/01: Møtekalender 
 
Saken lagt fram uten innstilling 
 
Det ble vedtatt styremøter i det regionale helseforetaket på følgende datoer: 
14. september, 2. oktober, 15. oktober, 29. oktober, 14. november, 26. november og 18. 
desember. 
 
Møtet 14. september avholdes i Tromsø. Møtesteder utover det er ikke avtalt. 


