
 
 

PROTOKOLL 
STYREMØTE 26. NOVEMBER, BODØ 

 
 

Styret var fulltallig. Åse Annie Opsjøn kom klokken 12.00 
 
Fra administrasjonen møtte Kristian Fanghol, Bjørn Hesthamar, Finn Henry Hansen og  
Thomas Baardseng. 
 
Sak 59/01: Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.11 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 14.11 godkjennes.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 60/01 Orienteringer 
 
Det ble orientert om etableringen av en egen nettside for Helse Nord RHF. Adressen vil være 
www.helse-nord.no.  
 
Styreleder orienterte om deltagelsen på direktørmøte i Kirkenes 20. og 21. november. Det ble 
i den forbindelse tatt opp regional helseplan for Helseregion Nord. Styret ba administrasjonen 
lage en sak på hvordan denne planen skal videreføres.  
 
I fremtiden bør man etablere et skille mellom orienterings- og referatsaker. 
 
 
Sak 61/01 Organisatorisk tilknytning for Longyearbyen sykehus 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Longyearbyen sykehus organiseres i Helse Nord som en del av helseforetak RiTø. 
 
2. Vedtektene for det aktuelle helseforetaket formuleres slik at bredden i virksomheten 

ved Longyearbyen sykehus sikres. 
 
3. Det skal legges til rette for et styrings- og kommunikasjonsmessig system innenfor 

helseforetaket som ivaretar LYS sine spesielle behov. 
 

Innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 62/01 Navn på de lokale helseforetak 
 
Innstilling til vedtak: 

http://www.helse-nord.no/


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

 
2. Navn på helseforetakene i Helse Nord RHF fastsettes  til å være: 
 

• Finnmarkssykehuset HF 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Helgelandssykehuset HF 
• Sykehusapotek Nord HF 
 

3. Det vedtas følgende midlertidige navn for  
 

• Helse NorTro HF 
• Helse NSS HF 

 
Styrene for de to aktuelle helseforetakene bes innen 13.12.01 om å komme med 
forslag til navn før endelig beslutning 18.12.01 

 
Endret innstilling: 

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

 
2. Navn på helseforetakene fastsettes til å være: 

 
• Helse Finnmark HF 
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Helse Helgeland HF 
• Sykehusapotek Nord HF 
• Helse NSS HF 
• Helse NorTro HF 
 

3. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene arbeide med 
navnespørsmålet dersom de ønsker navneforandring. 

 
4. Administrasjonen bes legge fram en sak med samiske navn på helseforetakene. 

 
Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak 
 
I gjennomgangen av de foreslåtte vedtekter ble det avdekket behov for enkelte korrigeringer. 
De er som følger: 

Til § 4: Det skrives psykisk helsevern og somatiske helsetjenester. Videre gjelder 
kulepunktet knyttet til rus den behandling som er hjemlet i helsetjenestelovgivning. 
 
Til § 4 Helse Finnmark HF, tolvte ledd: Det skrives sykestuefunksjonen og annen 
spesialisthelsetjeneste. 
 
Til § 6 Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Styret har 10 medlemmer. 



Til § 6 Sykehusapotek Nord HF: Styret har 6 medlemmer. 
 
Til § 10, første ledd: Det skal avholdes et årlig foretaksmøte. Referansen til § 8 gjelder 
til Lov om helseforetak. 
 
Til § 10, fjerde ledd: Styret i Helse Nord RHF skal oversende saker som nevnt i annet 
og tredje ledd, til departementet. 

 
Innstilling til vedtak 

1. Styret viser til saksutredningen og vedlagte forslag til vedtekter. 
 

2. Styret for Helse Nord RHF vedtar forslag til vedtekter for helseforetakene i Helse 
Nord RHF. 
 

3. Endelig navn for helseforetakene fastsettes i foretaksmøte. 
 

4. Styret vil foreta en revisjon av vedtektene etter at strategisk plan for Helse Nord RHF 
er behandlet. 

 
Endret innstilling: 

1. Styret viser til saksutredningen og vedlagte forslag til vedtekter. 
 
2. Styret for Helse Nord RHF vedtar forslag til vedtekter for helseforetakene i Helse 

Nord RHF, med de endringer som er fremkommet i styremøtet. 
 
3. Styret vil foreta en revisjon av vedtektene etter at strategisk plan for Helse Nord RHF 

er behandlet. 
 
Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 64/01 Tilsetting Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 
 
Det tilligger det lokale helseforetakets styre å ansette i de stillinger som trengs i det lokale 
foretaket. Ettersom dette foretaket formelt sett ikke eksisterer før 1.1.02, gjør styret i Helse 
Nord RHF det formelle vedtak etter anbefaling fra styret i Universitetssykehuset i Nord-
Norge HF. 
 
Innstilling til vedtak: 
1. Som ”settestyre” for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF tilsetter styret for Helse 

Nord RHF  Knut Schrøder, Tromsø som direktør for Universitetssykehuset i Nord-Norge 
HF med virkning fra 01.01.02. 

 
2. Interimsstyret for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF gis fullmakt til å framforhandle 

lønnsvilkår etc i samråd med styreleder/direktør for Helse Nord RHF. Disse besluttes i 
første ordinære styremøte i Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 

 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 



Sak 65/01 Tilsetting Helse NSS HF 
 
Det tilligger det lokale helseforetakets styre å ansette i de stillinger som trengs i det lokale 
foretaket. Ettersom dette foretaket formelt sett ikke eksisterer før 1.1.02, gjør styret i Helse 
Nord RHF det formelle vedtak etter anbefaling fra styret Helse NSS HF. 
 
Innstilling til vedtak: 
1. Som ”settestyret” for Helse NSS HF tilsetter styret for Helse Nord RHF Eivind Solheim, 

Bodø som direktør for Helse NSS HF med virkning fra 01.01.02. 
 
2. Interimsstyret for Helse NSS HF gis fullmakt til å framforhandle lønnsvilkår etc i samråd 

med styreleder for helse Nord RHF. Disse besluttes i første ordinære styremøte i Helse 
NSS HF. 

 
Innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 66/01 Tilsetting Helse Helgeland HF 
 
Det tilligger det lokale helseforetakets styre å ansette i de stillinger som trengs i det lokale 
foretaket. Ettersom dette foretaket formelt sett ikke eksisterer før 1.1.02, gjør styret i Helse 
Nord RHF det formelle vedtak etter anbefaling fra styret Helse Helgeland HF. 
 
Styret i Helse Helgeland HF fattet følgende enstemmige anbefaling: 

”Styret i Helse Helgeland HF har kun fått 3 søknader til stillingen som direktør for 
foretaket. Styret er av den oppfatning at det er av avgjørende betydning for en positiv 
utvikling av helseforetaket at det ansettes en godt kvalifisert person. Styret mener 
søkergrunnlaget til denne stillingene er for lite, og utsetter direktøransettelsen inntil 
ny utlysning har funnet sted. Direktør Jan Erik Furunes konstitueres som foretakets 
direktør.” 

 
Styreleder redegjorte for hvordan saken sto, og bakgrunnen for tilrådingen. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til anbefaling fra interimstyret for Helse 
Helgeland HF. 

 
2. Stilling som direktør for Helse Helgeland HF lyses ut for å få et bredere 

søkertilfang. 
 

3. Direktør Jan Erik Furunes konstitueres som direktør for helseforetaket fra 
01.01.02. 

 
Innstilling enstemmig vedtatt 
 
 
 



Sak 67/01 Tilsetting Sykehusapotek Nord HF 
 
Det tilligger det lokale helseforetakets styre å ansette i de stillinger som trengs i det lokale 
foretaket. Ettersom dette foretaket formelt sett ikke eksisterer før 1.1.02, gjør styret i Helse 
Nord RHF det formelle vedtak etter anbefaling fra styret Sykehusapotek Nord HF. 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Liv Unni Naalsund tilbys stillingen som direktør for HF Sykehusapotek Nord-
Norge/Apoteker ved Sykehusapoteket i Tromsø. 
 

2. Dersom Naalsund ikke tar stillingen, videreføres tilsettingsprosessen med de to øvrige 
kandidatene i tillegg til at det vurderes ny utlysing. 

 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 68/01 Delegasjon av fullmakt til å sluttføre valg av bankforbindelse for Helse Nord 
RHF 
 
Innstilling til vedtak: 

1. Administrerende direktør skal, i samarbeid med styreleder, nestleder og eventuelt 
andre i styret som styreleder måtte beskikke, treffe endelig beslutning om valg av 
bankforbindelse for Helse Nord RHF. 

 
2. Administrerende direktør får fullmakt til å arbeide videre med saken basert på det valg 

som gjøres etter punkt 1 i dette vedtak. 
 
3. Endelig valg av bankforbindelse forelegges styret i egen orienteringssak på neste 

styremøte. 
 

Endret innstilling: 
1. Fungerende økonomidirektør skal treffe beslutning om valg av bankforbindelse for 

Helse Nord RHF. 
 
2. Endelig valg av bankforbindelse forelegges styret i egen orienteringssak på neste 

styremøte. 
 
Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 69/01 Helseforetakstilknytning for ambulansetjenesten 
 
Det ble innledningsvis bemerket at man i fremtiden måtte nedfelle en praksis på hvilke type 
saker som skal defineres som styresaker. 
 
Innstilling til vedtak. 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksframstillingen. 
 

2. Organisatorisk og administrativ tilknytning til helseforetak for bil- og båtambulanse 
samt bårebiler gjøres i tråd med forslaget i saken. 



 
3. Bardu Ambulanse AS og Sørreisa Ambulanse knyttes til Universitetssykehuset i Nord-

Norge HF. 
 

4. Nødvendige endringer i utøvelsen av nødmeldetjenesten etc mellom helseforetakene, 
som følge av dette forslaget ivaretas i samarbeid mellom de aktuelle helseforetak. 

 
5. Ytterligere vurderinger og endringer i helseforetakstilknytning vurderes eventuelt på et 

senere tidspunkt. 
 
Innstiling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 70/01 Delegasjon av fullmakt til å sluttføre innbemanning av personell i Helse Nord 
RHF 
 
Saken ble sendt styret etter ordinær utsendelse av styrepapirer, og erstatter således opprinnelig 
sak 70/01, som skyves til sak 71/01. 
Innstilling til vedtak: 

1. Styret viser til omstillingsavtale for ansatte i fylkeskommunens sentraladministrasjon 
og prosessen med innbemanning i Helse Nord RHF 

 
2. Det avgis fullmakt til styreleder, nestleder og en ansatt-representant til å i samråd med 

administrerende direktør sluttføre prosessen med innbemanning i Helse Nord RHF. 
 

3. I punkt 2 ligger også myndighet til å avgjøre rettskravs gyldighet. 
 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Til punkt 2 i vedtaket ble Aud Lillian Utstrand valgt blant de ansattes representanter. 
 
 
Sak 71/01 Eventuelt 
 
Fungerende økonomidirektør Bjørn Hesthamar orienterte om fremdriften i arbeidet med 
budsjett for 2002. 
 
Det ble uttrykt bekymring over at Nordland fylkeskommune har valgt å trekke inn Nord-norsk 
helsenett som en del av forhandlingene om overdragelse av formuesposisjoner. 
 
 
 
Neste møte avholdes 18.12 i Alta. 
 
 
For administrasjonen 
 
 
Thomas N. Baardseng  
regionkoordinator 
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