
STYREMØTE 22. AUGUST 2001, BODØ 
 
 
Styresak nr: 01/01 
Behandles : 22.08.01 
 
 
 
Konstituering av styret 
 
 
Styret er fortsatt ikke formelt stiftet gjennom vedtak i statsråd. Dette vil mest sannsynlig skje 31. august. Inntil 
da vil styret konstituere seg som interimstyre med Olav Helge Førde som leder og med Nils Moe som nestleder. 
 
Innstilling til vedtak: 
Styret konstitueres som interimstyre inntil videre. Olav Helge Førde velges til leder og Nils Moe velges til 
nestleder. 
 
 
Styresak nr: 02/01 
Behandles: 22.08.01 
 
 
Lokaler for det regionale helseforetaket 
 
Det vises til orientering av fylkeshelsesjef Oddvar Larsen fra Nordland fylkeskommune om aktuelle lokaler i 
Bodø. 
 
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. 

 
 
 
Styresak nr: 03/01 
Behandles : 22.08.01 
 
 
Organisering, bemanning og kompetanse i Helse Nord RHF. 
 
Det vises til vedlagte notat fra regional koordinator Thomas Baardseng. 
 
Dette notatet er utarbeidet i samarbeid med EFG-gruppen i Sosial- og Helsedepartementet og er ment å danne 
grunnlaget for styrets første vurdering av bemannings- og kompetansebehov i Helse Nord. 
 
Tidspresset mht. behov for å starte rekrutteringsarbeidet, gjør det nødvendig at styret fatter en beslutning allerede 
nå. Styreleder er klar over at styret ikke har nødvendig grunnlag for å foreta en endelig vurdering. Det kan derfor 
være nødvendig å komme tilbake med ytterligere vurderinger så snart administrerende direktør er på plass. 
 
Etter styreleders vurdering, gir notatet allikevel et tilstrekkelig grunnlag til at rekruttering i fase 1 kan 
gjennomføres. 
 
Styreleder vil derfor tilrå at styret fatter følgende beslutning: 
 
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. 
 
 
 
Styresak nr: 04/01 
Behandles : 22.08.01 
 
 
 
Budsjett for 2001 
 
Det regionale helseforetaket har en budsjettramme på 3 millioner for 2001. Midlene skal benyttes til praktiske 
formål i forbindelse med etableringen av foretaket, og til eventuelt å engasjere personell i 2001.08.17 
 
Midlene disponeres foreløpig av Sosial- og helsedepartementet. De vil bli stilt til disposisjon for foretaket når 
dette er praktisk mulig. 
 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret tar budsjettet for 2001 til orientering. 
 
 
 
 
Styresak nr: 05/01 
Behandles : 22.08.01 
 
 
 
Orienteringer 
 
Det gis en orientering om mottatt post, om styreleders møte med Sosial- og helsedepartementet 16. august, 
og om regional helseplan for Helseregion Nord. 
 
Den regionale helseplanen er utarbeidet av de tre fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark og er vedtatt 
av departementet. Planen legger rammen som spesialisthelsetjenesten i landsdelen skal utvikle seg innenfor. 
 
Den regionale helseplan finnes på Helseregion Nord sin hjemmeside 
(http://helseregionnord.nhn.no/utvikling/regional_helseplan/). 
 
 
 
Styresak nr: 06/01 
Behandles : 22.08.01 
 
 
 
Struktur for helseforetakene i Nord 
 
Det vises til vedlagte notat, som er utarbeidet i Sosial- og helsedepartementet. 
 
Det legges til grunn at geografi skal være et avgjørende kriterium for foretaksstrukturen i regionalt helseforetak 
Nord. Foretaksstrukturen skal være etablert fra 1.1.2002, og en beslutning må fattes innen 15. september. 
 
Det vedlagte notatet er ment som en ramme for styrets diskusjon. Det legges opp til en generell diskusjon av 
saken på styrets første møte. Et konkret forslag til vedtak vil bli lagt fram for styret til neste møte. Vedtak i saken 
må da fattes. 
 
 
Innstilling til vedtak: 

http://helseregionnord.nhn.no/utvikling/regional_helseplan/)


Vedlagte notat legges til grunn for styrets diskusjon. Vedtak i saken fattes på neste styremøte på 
bakgrunn av et konkret forslag til foretaksstruktur. 

 
Styresak nr: 07/01 
Behandles : 22.08.01 
 
 
 
Utfordringer, herunder desentralisert administrasjon og nasjonal innkjøpssentral i Finnmark 
 
Det regionale helseforetakets styre bør starte opp en diskusjon om hvordan man på best mulig måte skal sikre 
legitimitet og oppslutning i hele landsdelen. Det er nå fattet vedtak av regjeringen om at det regionale foretakets 
administrasjon skal ligge i Bodø. Samtidig er det sagt at statlig innkjøpssentral skal lokaliseres til Vadsø. Tromsø 
representerer landsdelens største fagmiljø. 

 
Det forutsettes fra helseministeren at det regionale helseforetaket i nord tar det praktiske ansvaret for å etablere 
innkjøpssentral i Vadsø. Det foreslås derfor å oppnevne en av styrets medlemmer til å ha et særskilt ansvar for å 
følge opp dette. Videre må det tas kontakt med de andre regionale helseforetak, med sikte på å etablere en 
nasjonal gruppe som arbeider videre med denne saken. 
 
Innstilling til vedtak: 

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

 
 
 
 


