
 
 

PROTOKOLL 
STYREMØTE 29. OKTOBER, BODØ 

 
 

Ellen Inga O. Hætta og Nils Moe hadde meldt forfall. 
Ellers møtte alle 
 
Sak 40/01: Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.10 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 16.10 godkjennes.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Sak 41/01 Orienteringer 
 
Det ble gitt orienteringer om situasjonen etter vedtak om styresammensetning i forrige møte. 
En del uro er registrert på Helgeland. Ellers har det vært rolig, og blant annet i Finnmark har 
det vært mye positive reaksjoner. 
 
Ansattes representanter er enda ikke avklart. Disse vil, om mulig, bli invitert til styreseminar 
6. november. 
 
Det ble rapportert om et møte med de nyutnevnte styrelederne den 24. oktober. Møtet ble 
vurdert som positivt.  
 
Det har blitt gjort en henvendelse fra Måsøy kommune angående ambulansetjenesten der. Et 
orienterende møte vil bli avholdt. 
 
Styreseminaret med de regionale styrene går av stabelen i Oslo 5. november. Samme dag vil 
Finn Henry Hansen representere Helse Nord på et møte om den samiske helseplanen i 
Karasjok. 
 
Forholdet til fellesvaskeriet Oteren er ikke avklart enda. Det som er klart er at 
fylkeskommunen sitter på en andel som de er nødt til å avklare hvorvidt de vil selge eller 
ikke. Det er avklart at hudklinikken på Stokmarknes pr. i dag ikke har noen avtale med 
fylkeskommunen. 
 
Som oppfølging av vedtak i sak 23/01 angående Nordnorsk helsenett, vil det bli avholdt et 
møte med Nordnorsk helsenett i Tromsø den 30. oktober. 
 
Styret ba om at administrasjonen la fram et problemnotat som omhandlet forholdet mellom 
institusjonsleder og direktør for helseforetaket til neste styremøte  
 
Det arbeides med en hjemmeside. Denne kan kanskje være operativ fra fredag 2. november. 
 
 



Sak 42/01 Fastsettelse av styremøter i 2002  
 
Innstilling til vedtak: 

Styret fastsetter styremøter for 2002 til følgende datoer: 
../.., ../.., ../.., ../.., ../.. 
 

Innstilling vedtatt med fastsettelse av styremøter for neste halvår til følgende datoer: 
22. januar, 21. februar, 21. mars, 30. april, 22. mai og 18. juni. 

 
 
Sak 43/01 Håndtering av byggeprosjekter 
 
Innstilling til vedtak: 

Styret tar departementets brev av 12.10 til etterretning. 
 

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: 
Det opprettes et prosjekt som skal kartlegge pågående og planlagte byggeprosjekter og 
driftsorganisasjoner, samt vurdere organisasjonsmodeller for byggeprosjekter og 
drift/vedlikehold av bygningsmassen. 

 
Endret innstilling til vedtak: 

1. Styret tar departementets brev av 12.10 til etterretning. 
2. Det opprettes et prosjekt som skal kartlegge pågående og planlagte byggeprosjekter og 

driftsorganisasjoner, samt vurdere organisasjonsmodeller for byggeprosjekter og 
drift/vedlikehold av bygningsmassen. 

 
Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 44/01 Navn på helseforetak 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til helseforetaks- og firmalovens bestemmelser og 
saksutredningen. 
 

2. Navn på helseforetakene i Helse Nord RHF skal begynne med Helse og avsluttes med 
HF. 
 

3. Styrene for helseforetakene bes om å komme med forslag på navn. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt, med følgende tillegg til punkt 2: 
 ”, med unntak for apotekforetaket, hvis navn ikke nødvendig skal begynne med helse, 

men skal avsluttes med HF.” 
 
 
Sak 45/01 Honorar for styremedlemmene i helseforetakene 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til Lov om helseforetak og saksutredningen. 



 
2. Honorar for medlemmer av styrene for helseforetakenes fastsettes slik: 

• Styreleder    kr.110. 000.- pr. år 
• Nestleder    kr. 75 000.-  pr. år 
• Styremedlem   kr. 65. 000.- pr. år 

 
3. Medarbeidere i RHF/foretakene med lederstillinger på toppnivå, som oppnevnes til 

styreverv, tilståes ikke honorar. 
4.  

Det ble bemerket at styret i det regionale foretaket ikke kunne fastsette honoraret i styremøtet, 
men at dette formelt måtte skje i foretaksmøte mellom det regionale helseforetak og det 
enkelte lokale helseforetak. Saksframlegget ville derfor ha status som forslag. 
 
Det ble enighet om at man ville komme tilbake til sak om styrehonorar på et senere tidspunkt. 
Godtgjørelse til vararepresentant og spørsmålet om tapt arbeidsfortjeneste vil bli tatt opp da. 
 
Johan Petter Barlindhaug gikk klokken 12.40. 
 
 
Sak 46/01 Ekstern utlysning av stillinger i RHFs administrasjon 
 
Det var i utsendelsen av styrepapirer bebudet at saksframlegg skulle sendes ut senere. Etter 
nærmere vurderinger ble det ikke gjort. 
 
Marit Eskeland ga en orientering om status for arbeidet med rekruttering av de tre utlyste 
direktørstillingene. Firmaet Utviklingspartner bistår i denne prosessen. 
 
Det ble videre orientert om prosessen med interne utlysninger i de tre fylkeskommunene. Det 
sendes ut en intern utlysning for 25 stillinger med en søknadsfrist 13. november. 
 
Det vil bli sendt kopi av denne internutlysningen til alle styremedlemmer. 
 
Frikjøpt tillitsvalgt i fylkeskommunen skal inn i prosessen med tilsetting her i den grad den 
enkelte arbeidstaker ønsker dette. 
 
Sak 47/01 Forberedelse til styreseminar 6. november 
 
Det forelagte programmet til styreseminar ble gjennomgått. Det vil bli foretatt noen endringer 
i programmet slik det ble framlagt, på bakgrunn diskusjonen i styret. 
 
 
Sak 48/01 Nestledere til helseforetakene 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 

1. Styret i Helse Nord RHF viser til oppnevning av styrer for helseforetakene i sak  
32/01. 

 
2.   Som nestleder i styret for helseforetak RiTø oppnevnes…………… 
 



     Som nestleder i styret for helseforetak NSS oppnevnes…….. 
 
     Som nestleder i styret for helseforetak Helgeland oppnevnes ……. 
 

         Som nestleder i styret for helseforetak Sykehusapotek Nord-Norge    
                oppnevnes…….. 
 
Innstillingen vedtatt som følger: 

1 Styret i Helse Nord RHF viser til oppnevning av styrer for helseforetakene i sak  
32/01. 

 
2.   Som nestleder i styret for helseforetak RiTø oppnevnes…………… 
 
     Som nestleder i styret for helseforetak NSS oppnevnes…….. 
 
     Som nestleder i styret for helseforetak Helgeland oppnevnes Anne Severinssen 
 

         Som nestleder i styret for helseforetak Sykehusapotek Nord-Norge    
                oppnevnes Helga Jentoft 
 
Det ble klargjort at Eivind Solheim er valgt til leder av styret for apotekforetaket. 
 
Nestledere til styrene for NSS-Lofoten og RiTø gjøres på et senere tidspunkt. 
 
Sak 49/01 Eventuelt 
 
Habilitet og problematikk rundt dette ble reist som et tema styret burde være oppmerksom på. 
Styret mente at man ikke hadde noen habilitetsproblematikk i nåværende situasjon. Man ville 
imidlertid ha dette perspektivet med seg i det videre arbeidet. 
 
Styremøter ut året skjer på følgende datoer og steder: 

14. november, Tromsø, 10.00-14.00 
26. november, Bodø, 10.00-14.00 
18. desember, Alta, 12.00-16.00, med avslutning for året og overnatting til 19. 
desember. Detaljer om dette kommer senere. 
 

 
For administrasjonen 
 
 
Thomas N. Baardseng  
regionkoordinator 
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