
PROTOKOLL 
STYREMØTE 14. SEPTEMBER, TROMSØ 

 
 

Alle var tilstede. Mai-Britt Martinsen, som er vararepresentant for Aud Lillian Utstrand, møtte 
som observatør. 
 
Sak 09/01: Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.8 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 22.08 godkjennes.  
 

Det ble gjort visse anmerkninger til hvordan protokollen var ført. Dette gjaldt særlig hvordan 
eventuell uenighet skal føres i protokoll.  
 
Møtedato for styremøte ble endret fra 15.10, som det feilaktig sto i protokoll, til 16. oktober. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt, med endringer som anført ovenfor. 
 
Sak 10/01 Formell konstituering av styret og godkjenning av vedtekter 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret konstitueres som styre av Helse Nord RHF. Olav Helge Førde velges til leder 
og Nils Moe velges til nestleder. 
 
Vedtekter vedtatt i kongelig resolusjon av 31. august gjøres gjeldende for det regionale 
helseforetakets virksomhet. 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Sak 11/01 Orienteringer 
 
Styreleder informerte om sitt møte i Oslo den 28.8 med NAVO (Det regionale helseforetakets 
arbeidsgiverforening). Åse Annie Opsjøn representerer Helse Nord RHF i det videre arbeidet. 
 
Det ble gitt en orientering om henvendelser fra konsulent- og rekrutteringsfirmaer. Det ble 
enighet om at det vil kunne være aktuelt å hyre inn et slikt selskap hvis ansettelsesprosessen 
av administrerende direktør stopper opp. 
 
Det ble orientert om et møte med alle institusjonslederne som avholdes i Tromsø mandag 17. 
september. 
 
Sak 12/01 Lokaler for det regionale helseforetakets administrasjon 
 
Nils Moe fratrådte under behandlingen av saken grunnet eierinteresser i den involverte 
eiendomsmegler. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styreleder gis fullmakt til å sluttvurdere de anbefalte alternativer til 
kontorlokaler for regionalt helseforetak, og eventuelt inngå leiekontrakt. 



2. Dersom kontraktssummen avviker vesentlig fra de estimerte beregninger i 
saksframlegget, forelegges saken for styret 

 
Etter en kort orientering og en etterfølgende meningsutveksling, ble styret enig om at man 
ville ta en endelig beslutning på neste styremøte. En viktig forutsetning for det lokalet som 
velges, er at det disponible areal er fleksibelt i forhold til oppbygging av en administrasjon. 
 
Endret innstilling til vedtak: 

Nordland fylkeskommune gis fullmakt til å arbeide videre med de to aktuelle 
alternativer. Saken forelegges styret for endelig vedtak på neste styremøte. 

 
Endret innstilling enstemmig vedtatt 
 
Sak 13/01 Innkjøpssentral i Vadsø – orientering om status og engasjement av ekstern  
konsulentbistand. 
 
Johan Petter Barlindhaug fratrådte grunner eierinteresser i involvert konsulentfirma. 
 
Det ble poengtert fra styrets side at et viktig suksesskriterium for en innkjøpssentral i Vadsø, 
er at den oppfattes som et felleseie av de fem regionale helseforetak. Det er videre viktig at 
dens virksomhet oppfattes som rasjonell og meningsfylt. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Det vises til tilbud fra Finnut Consult AS om prosess- og 
utredningsbistand forbindelse med etablering av en felles innkjøpsenhet for 
helseforetakene. 

 
2. Forutsatt finansiering fra SHD engasjeres Finnut Consult AS  til oppdraget 

innenfor en kostnadsramme på 600 konsulenttimer eksklusiv merverdiavgift og en 
ramme på 175.000 til øvrige utgifter.  
 

3. Arbeidet skal  være sluttført 01.11.01. 
 

Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak 14/01 Det regionale helseforetak og forholdet til offentlighetsloven 
 
Saken ble ført for åpne dører med pressen tilstede. 
 
Saken ble gjenstand for en lengre debatt, som berørte flere og viktige sider ved styrets 
virksomhet og forholdet til offentlighetsloven. Debatten sto om innstillingens punkt 4 – 
hvorvidt styremøtene skal være lukket eller ikke. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret tar offentlighetsloven til etterretning 
2. Styret vil gjøre møteprotokoll offentlig tilgjengelig senest fem (5) dager etter 

styremøte 
3. Innkalling og sakspapirer til møtet er i utgangspunktet offentlig 
4. Styremøtene er lukket for innsyn på grunn av styrets arbeidsvilkår 
5. Arkivloven tas til etterretning 



Representantene Stenersen, Utstrand og Kristiansen la fram følgende forslag til nytt punkt 4: 
• Styremøtene er utgangspunktet åpne, men lukkes for innsyn avhengig av 

saken/sakenes innhold. 
Styreleder Førde la fram følgende forslag til nytt punkt 4: 

• Styremøtene er i utgangspunktet lukket, men kan åpnes i saker der styret 
ønsker det. 

 
Det ble poengtert at en slik praksis må være kjent for media og offentligheten rimelig tid i 
forveien. 

 
Innstillingens punkt 1-3 og 5 enstemmig vedtatt. 
Stenersens, Utstrands og Kristiansens forslag falt mot 3 stemmer 
Førdes forslag vedtatt mot 3 stemmer 
 
Sak 15/01 Bemanning og rekruttering i Helse Nord RHF 
 
Det ble under denne saken en diskusjon som dreide seg rundt departementets behov for styrets 
vedtak i denne saken på grunn av prosessen knyttet til virksomhetsoverdragelse fra 
fylkeskommunen og styrets behov for å ha vedtak som gir en viss fleksibilitet i oppbyggingen 
av administrasjonen og dens størrelse. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret viser til saksframlegget og tidligere notat til styret vedrørende organisering, 
bemanning og kompetanse i Helse Nord RHF. 

 
2. Styret fastsetter rammen på RHFs administrasjon i denne omgang til å være 37 

stillinger, derav tre prosjektstillinger og to stillinger for lærlinger. 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til organisering av RHF administrasjon, slik det framgår 

av sakens pkt. 3, som et grunnlag for etablering av organisasjonen, rekruttering av 
ledere og innbemanning av medarbeidere jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

 
4. Stillingene som fagdirektør, økonomidirektør, organisasjonsdirektør lyses ut   
      offentlig. 
 
5. Styret vil understreke behovet for at det utvikles en fleksibel og dynamisk 

organisasjon hvor oppgaveløsning i forhold til foretakene skal baseres på samhandling 
og tverrfaglig problemløsning. Dette forutsetter evne og vilje til teamarbeid og 
teamorganisering. 

 
6. Styret vil videre understreke administrerende direktørs ansvar for måloppnåelse og 

dermed dennes rett og plikt til å utforme en effektiv organisasjon som på en best mulig 
måte realiserer foretakenes behov og RHFs målsettinger og krav. 

 
7. Styreleder gis, inntil administrerende direktør er på plass, fullmakt til å fastsette 

kompetansekrav etc. for stillingene. 
 
Endret innstilling til vedtak: 

1. Styret viser til saksframlegget og tidligere notat til styret vedrørende organisering, 
bemanning og kompetanse i Helse Nord RHF. 



 
2. RHFs administrasjon må bygges opp gradvis. Dette må bl.a. skje i utgangspunkt i 

arbeidsfordelingen mellom RHF og de enkelte foretak. Styret vil legge til grunn at 
dette må bli en dynamisk prosess hvor en først og fremst tar hensyn til hvilke 
oppgaver som effektivt kan løses hvor. 

 
3. Styret fastsetter den øvre rammen på RHFs administrasjon til å være 37 stillinger, 

derav tre prosjektstillinger og to stillinger for lærlinger. Utviklingen av RHFs 
administrasjon tar styret stilling til ved behandling av det enkelte års budsjett og etter 
en nærmere vurdering av hensiktsmessige organisasjonsformer. 

 
4. Styret slutter seg til forslaget til organisering av RHFs administrasjon, slik det framgår 

av sakens pkt. 3, uten å ta stilling til hvor mange stillinger som skal taes i bruk nå. 
Dette som et grunnlag for etablering av organisasjonen, rekruttering av ledere og 
innbemanning av medarbeidere jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser og 
Omstillingsavtalen. 

 
5. Stillingene som fagdirektør, økonomidirektør, organisasjonsdirektør lyses ut   
      offentlig. 
 
6. Styret vil understreke behovet for at det utvikles en fleksibel og dynamisk 

organisasjon hvor oppgaveløsning i forhold til foretakene skal baseres på samhandling 
og tverrfaglig problemløsning. Dette forutsetter evne og vilje til teamarbeid og 
teamorganisering. 

 
7. Styret vil videre understreke administrerende direktørs ansvar for måloppnåelse og 

dermed dennes rett og plikt til å utforme en effektiv organisasjon som på en best mulig 
måte realiserer foretakenes behov og RHFs målsetninger og krav. 

 
8. Styreleder gis, inntil administrerende direktør er på plass, ansvar for å fastsette 

kompetansekrav etc. for stillingene. 
 
Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak 16/01 Helseforetaksstruktur i Helse Nord RHF 
 
Saken ble gjenstand for en lang debatt. Det ble vurdert andre alternativer med færre 
helseforetak enn det vedtatte. Disse alternativene ble forlatt, da de representerte et meget 
radikalt alternativ, som man ikke følte tilstrekkelig trygghet i forhold til.  
 
Styret kom fram til den endelige foretaksstrukturen gjennom prøvevoteringer knyttet til 
diskusjonen rundt de enkelte helseforetak. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Det vises til Lov om helseforetak, vedtekter for helseforetakene og til saksforelegg 
 
2. Styret vil legge følgende kriterier til grunn ved etablering av foretaksstruktur 
 

• Geografi 
     Helseforetaket skal samlet danne et naturlig geografisk ansvarsområde 



 
• Funksjonalitet 

Helseforetaket må organiseres med sikte på å 
- utløse synergieffekter 
- tilby et bredt fagtilbud 
- gi grunnlag for funksjonsfordeling 

 
• Levedyktig enhet 

Helseforetaket må med hensyn til rekruttering samlet være levedyktig 
og 

           bør inkludere minst et ”ressurssykehus” 
 

• Størrelse 
Helseforetaket bør anslagsvis ha et nedslagsfelt på 60-100 000 
innbyggere 

 
• Tjenesteansvar 

Helseforetaket skal ha ansvar for 
- Somatikk 
- Psykiatri 
- Ambulanse 

 
3. Det etableres følgende foretaksstruktur for Helse Nord RHF. 
 
4. Styret fastsetter i henhold til Lov om helseforetak § 11-4 følgende kommuner og 
    institusjoner for lokalisering av hovedkontorfunksjon for de nye foretakene. 
    -  
    -  
 
5. Styret for Helse Nord RHF vil ved oppnevning av styrer for foretakene bl.a. legge 
 vekt på  regional balanse i forhold til hvor hovedkontoret er lokalisert. 
  
6. Stillingene som direktør for de nye helseforetakene lyses ut offentlig. 

 
Innstilling endret til: 

1. Det vises til Lov om helseforetak, vedtekter for helseforetaket og saksforelegg 
 
2. Styret vil legge følgende kriterier til grunn ved etablering av foretaksstruktur, jfr. 

vedtak i sak 06/01. 
 

• Geografi 
Helseforetaket skal samlet danne et naturlig geografisk ansvarsområde 

 
•  Funksjonalitet 

Helseforetaket må organiseres med sikte på å 
- utløse synergieffekter 
- tilby et bredt fagtilbud 
- gi grunnlag for funksjonsfordeling 

 
• Levedyktig enhet 



Helseforetaket må med hensyn til rekruttering samlet være levedyktig 
og bør inkludere minst et ressurssykehus 

            
• Størrelse 

Helseforetaket bør anslagsvis ha et nedslagsfelt på 60-100 000 
innbyggere 

 
• Tjenesteansvar 

Helseforetaket skal ha ansvar for 
- Somatikk 
- Psykiatri 
- Ambulanse 

 
3. Det etableres følgende foretaksstruktur i Helse Nord RHF. 
 

• Helseforetak Finnmark 
Dette omfatter følgende virksomheter: 
Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus, DPS Vest-Finnmark, DPS Øst-Finnmark, 
DPS Midt-Finnmark, Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem, BUP Kirkenes, 
BUP Hammerfest, BUP Alta og BUP Karasjok. 

 
• Helseforetak RiTø 
Dette omfatter følgende virksomheter: 
RiTø, Psykiatrisk senter Midt-Troms, Psykiatrisk senter Nord-Troms, BUP Tromsø, 
Silsand, BUP Storslett, Ungdomspsykiatrisk institusjon i Tromsø og Berglund 
behandlingshjem. 
 
• Helseforetak Nor-Tro 
Dette omfatter følgende virksomheter: 
Harstad sykehus, Narvik, sykehus, Stokmarknes sykehus, BUP Sjøvegan, BUP 
Harstad 
 
• Helseforetak NSS  
Dette omfatter følgende virksomheter: 
Nordland Sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus, Lofoten sykehus 
 
• Helseforetak Helgeland 
Dette omfatter følgende virksomheter: 
Rana sykehus, Vefsn sykehus, Sandnessjøen sykehus 
 
• Helseforetak Sykehusapotek Nord-Norge 
Dette omfatter følgende virksomheter: 
Sykehusapoteket i Bodø og sykehusapoteket i Tromsø 
 
Avtaler med private spesialister, ambulanseutøvere etc. fordeles på helseforetak på et 
senere møte i RHF. 
 

4. Styret vil presisere at det faglige samarbeidet som er etablert mot de to motorene i 
landsdelen, NSS og RiTø, skal fortsette som før. 

 



5. Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for utvikling av den samiske 
helsetjenesten. Det vises her til kompetansesenteret i Karasjok. 

 
6. Styret for Helse Nord RHF legger for 2002 til grunn at de enkelte foretak består av 

den virksomhet som hadde sin politiske godkjenning knyttet til budsjett, planer og 
funksjoner i 2001. Helse Nord RHF vil i løpet av første halvår 2002 behandle en sak 
om strategi for utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i landsdelen. 

 
7. Styret viser til pkt 3 i sitt vedtak. Styret fastsetter i henhold til Lov om helseforetak § 

11-4 følgende kommuner og institusjoner for lokalisering av hovedkontorfunksjon for 
de nye foretakene. 

 
Helseforetak Finnmark med hovedkontor i Hammerfest kommune ved Hammerfest 
sykehus 
Helseforetak RiTø med hovedkontor i Tromsø kommune ved RiTø 
Helseforetak Nor-Tro med hovedkontor i Harstad kommune ved Harstad sykehus 
Helseforetak NSS med hovedkontor i Bodø kommune ved NSS 
Helseforetak Helgeland med hovedkontor i Rana kommune ved Rana sykehus 
Helseforetak Sykehusapotek i Nord-Norge med hovedkontor i Tromsø kommune ved 
Sykehusapoteket i Tromsø. 
 

8. Styret for Helse Nord RHF vil ved oppnevning av styrer for foretakene bl.a. legge vekt 
på regional balanse i forhold til hvor hovedkontoret er lokalisert. 

 
9. Stillingene som direktør for de nye helseforetakene lyses ut offentlig. 

 
10. Styret for Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å følge opp iverksetting av 

styrets vedtak inntil administrerende direktør er i funksjon. 
 
Helseforetakene er juridisk selvstendige enheter og etableres i medhold av lov om 
sykehusforetak. Helseforetakene skal ha egne styrer. Disse vil bli oppnevnt i oktober. 
 
Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak 17/01 Budsjett 2001  
 
Saken trukket. 
 
Sak 18/01 Eventuelt 
 
Ingen saker meldt til eventuelt 
 
 
 
Neste møte er 2. oktober 2001 i Nordlandsbankens lokaler i Bodø. 
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