
PROTOKOLL 
STYREMØTE 16. OKTOBER, BODØ 

 
 

Alle var tilstede  
 
Sak 30/01: Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.10 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 2.10 godkjennes.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 31/01 Orienteringer 
 
Det ble gitt orienteringer fra styreleder om hendinger siden sist, blant annet møte med de 
andre styrelederne. 
 
Det ble bestemt dato for seminar med styrene for helseforetakene den 6. november. 
 
 
Sak 32/01 Styreoppnevninger til helseforetak 
 
Det ble lagt fram følgende forslag til votering: 
Helseforetak Finnmark: 
 
Navn Stilling Kommune 
Marit Griff Bye(styreleder) Spesialkonsulent Sør-Varanger 
Ketil Holmgren(nestleder) Disponent Hammerfest 
Kari Moan Småbruker Nesseby 
Erik Langfeldt Kommunelege I Nordkapp 
Knut Krane Rådmann Alta 
Berit Bongo Høgskolelærer Kautokeino 
 
 
Helseforetak RiTø: 
 
Navn Stilling Kommune 
Bjørn Kaldhol(styreleder) Seniorrådgiver Tromsø 
John Årst Pensjonist Tromsø 
Gunnar Lind Sorenskriver Bodø 
Anne Hensrud Kommunelege Bardu 
Siv Kvernmo Barnepsykiater Karasjok/Tromsø 
Arne Benjaminsen Direktør Tromsø 
Wenche Poppe Direktør Bardu/Tromsø 
 
 



Helseforetak NorTro: 
 
Navn Stilling Kommune 
Ellen B. Pedersen 
(styreleder) 

Kommunelege 1 Øksnes 

Olav Soleng(nestleder) Direktør Høgskolen i 
Narvik 

Narvik 

Jan Steffensen Administrerende direktør 
Havfisk 

Hadsel 

Aud Neergaard Jurist Statens 
Næringsmiddeltilsyn 

Harstad 

Jan Olav Stensløkken Prosjektleder Tranøy 
Jan Petter Pettersen Selvstendig 

næringsdrivende 
Narvik 

  
 
Helseforetak NSS(Salten – Lofoten) 
 
Navn Stilling Kommune 
Bjørn Kjensli(styreleder) Utviklingsleder/høgskolelektor Vestvågøy 
Ing Lill Pavall Landbrukskandidat Fauske 
Morten Bain Kommunelege I Vågan 
Lars Vorland Professor Universitetet i 

Tromsø – overlege 
mikrobiologi RiTø 

Tromsø 

Ingeborg Overvoll Leder Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon 

Bodø 

Tarald Sivertsen Styreleder/eier 
oppdrettsbedrift 

Steigen 

 
 
Helseforetak Helgeland: 
 
Navn Stilling Kommune 
Frode Mellemvik 
(styreleder) 

Rektor HBO Bodø 

Erik Fossum Direktør 
Brønnøysundregistrene 

Brønnøy 

Steinar Furu Direktør oppdrettsbedrift Herøy 
Truls Myrmel Overlege RiTø  Tromsø 
Berit Bjørkmo Nestleder Statens 

innkrevingssentral 
Rana 

Anne Severinsen Direktør Vefsn 
 
 



Helseforetak Sykehusapotek Nord. 
 
Navn Stilling Kommune 
Eivind Solheim Direktør Bodø 
Helga Jentoft Rådgiver Tromsø 
Anne Elise Eggen 1. amanuensis Tromsø 
Dankert Røst Farmasøyt Alta 
 
 
De ansattes representanter, tre i hvert styre, vil være klar på et senere tidspunkt. Det samme 
gjelder nestleder der hvor det ikke er oppnevnt. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF oppnevner styrer for helseforetak i samsvar med 
ovennevnte forslag, 

2. Styreledere og nestledere utnevnes i tråd med ovennevnte forslag. 
3. Nestledere, for de styrer hvor det ikke foreslått, utnevnes på et senere tidspunkt. 
4. Oppnevning av representanter for de ansatte skjer på et senere tidspunkt etter at deres 

forslag er meddelt styret for Helse Nord RHF. 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 33/01 Annonsetekst direktørstillinger helseforetakene 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til Lov om helseforetak og saksutredningen. 
2. Styret godkjenner forslag til annonse for direktørstillingen for helseforetakene. 

 
Styret ba om at det ble tilføyd i teksten en setning om at kvinner oppfordres til å søke. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt, med endring som ovenfor. 
 
 
Sak 34/01 Høringsnotat – forskrift om godkjenning av sykehus 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til høringsnotatet og saksframlegget. 
2. Bare prosjekter som ikke gjennom saksbehandlingen forøvrig har måttet forholde 
      seg til kriteriene for godkjenning av sykehus må sende ny søknad.      
3. Styret for Helse Nord RHF slutter seg til forslagene som regulerer private 

helsetjenestetilbud. 
4. Krav til søknad om ny godkjenning ved endring av tjenestetilbud må være knyttet 

til endringer i tjenestetilbud av regional eller flerregional karakter. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 



Sak 35/01 Helseforetakstilknytning for spesialister med driftsavtale 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksframlegget. 
2. Styret for Helse Nord RHF fastsetter foretakstilknytning for spesialister med 

driftstilskudd slik det framgår av sakens pkt. 2. 
3. Styret for Helse Nord RHF vil understreke behovet for at tjenestene integreres i 

helseforetakenes samlede oppgaveløsning overfor befolkning. 
 

4. Det etableres en handlingsregel ved ledighet i hjemmel som sikrer en 
konsultasjonsordning mellom helseforetakene og regionalt helseforetak, jfr. pkt.2.4. 
Denne har som formål, innenfor til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk, å sikre en 
helhetlig helsepolitisk vurdering knyttet til avtaler om driftstilskudd. 
 

Det ble orientert om at dokumentet som var framlagt inneholdt noen feil opplysninger. Disse 
feilene skal bli rettet opp. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 36/01 Vurdering av lokaler og kontorutrustning for Helse Nord RHFs 
administrasjon 
 
Nils Moe fratrådte under behandling av saken. 
 
Innstilling til vedtak 

1. Nordland Fylkeskommune ved eiendomsseksjonen gis fullmakt til å forhandle frem en 
endelig kontrakt på lokaler etter ovenstående vurdering. 

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutte kontrakt for 10 år, med opsjon på 5 år 
videre leie. 

3. 20 parkeringsplasser opprettholdes i kontrakten 
4. Administrerende direktør gis fullmakt for investeringer opp til fire millioner når det 

gjelder utrustning av lokalene. Det forutsettes at slikt beløp dekkes innenfor de midler 
som settes av til oppbygging av administrasjon i kommende tilleggsnummer til 
statsbudsjett. 

 
Påtroppende direktør Marit Eskeland redegjorde for de tre alternativene man har arbeidet 
med, og vurderingen av disse tre. 
 
Innstillingens punkt 1, 2 og 4 enstemmig vedtatt. 
Innstillingens punkt 3 forkastet. 
 
 
Sak 37/01 Budsjett 2002 
 
Bjørn Hesthamar orienterte om budsjettprosessen på regionalt nivå, og hvordan man har tenkt 
å arbeide fram mot at budsjett kan vedtas på styremøte 18. desember. 
 
 
 



 
 
Sak 38//01 Arbeidsavtale for administrerende direktør 
 
Utkast til arbeidsavtale for administrerende direktør ble forelagt styret ved møtets start. 
Behandlingen av denne ble opprettet som egen sak. Det forelå ingen innstilling på forehånd. 
 
Utkast til arbeidsavtale enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 39/01 Eventuelt 
 
Det var meldt inn noen spørsmål til eventuelt.  
 
1. Administrasjonen ble anmodet om å undersøke forhold omkring Troms fylkeskommunes 

eierandeler i fellesvaskeriet Oteren, og hvorvidt disse er med i statlig overtagelse.  
 
2. Administrasjonen ble bedt om å bringe fram en sak av prinsipiell karakter når det gjelder 

avtaler med ulike andre virksomheter. Herunder menes også de avtaler som er inngått i 
forhold til ambulerende personell flere steder i landsdelen. 

 
3. Det ble reist spørsmål om funksjonsfordeling på administrativt nivå mellom de ulike 

sykehusene innenfor et helseforetak, blant annet i hvilken grad administrative funksjoner 
kan desentraliseres innenfor det enkelte helseforetak. Dette vil være helseforetakenes 
ansvar å ta avgjørelser i forhold til. Det regionale helseforetakets styre vil derfor ikke gi 
sterke signaler på dette punkt. 

 
 
 
 
 
 
 
Neste møte er i Nordlandsbankens lokaler i Bodø den 29.10. Tidsrammen er 10.00 – 14.00. 
 
 
 
 
 
For administrasjonen 
 
 
Thomas Neby Baardseng 
regionkoordinator 
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