
 
 

PROTOKOLL 
STYREMØTE 18. DESEMBER 13.00, ALTA 

 
 

Ellen Inga O. Hætta hadde meldt forfall 
 
Fra administrasjonen møtte Marit Eskeland, Kristian Fanghol, Bjørn Hesthamar, og  Thomas 
Baardseng. 
 
 
Sak 72/01: Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.11 
 
Innstilling til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 26.11 godkjennes.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 73/01 Orienteringer 
 
Det ble orientert om foreslåtte modifikasjoner i vedtektene til foretakene. Disse har 
fremkommet etter juridisk gjennomgang. Det ble gitt orientering om møte med Måsøy 
kommune om ambulansetilbudet der. Det ble videre gitt en orientering om arbeidet i NAVO. 
Ansattes representanter fratrådde under denne orienteringen. 
 
I forbindelse med NAVO-orienteringen ble det gitt følgende protokolltilførsel fra Stig Arild 
Stenersen, Aud Lillian Utstrand og Gerd Kristiansen: 

”Ansatterepresentantene i styret for Helse Nord RHF beklager at de må forlate 
styremøtene hver gang det skal gis informasjon ang. NAVO. 
 
Helseforetaksloven og vedtektene sier at styremedlemmer valgt av de ansatte ikke skal 
delta i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner 
eller oppsigelse av tariffer. 
 
Generell informasjon om NAVO sitt arbeide kan vi ikke se kommer inn under 
ovennevnte lov og vedtekt.” 
 

 
Sak 74/01 Revisor for Helse Nord RHF 
 
Forslag til vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at anbudet fra 
KPMG antas, og at dette firmaet dermed velges som revisor for foretaksgruppen i 
Helse Nord RHF. 

 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 



Sak 75/01 Stiftelse av helseforetak 
 

Forslag til vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord stifter Helse Helgeland HF, Helse NSS HF, Helse NorTro HF, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helse Finnmark HF og Sykehusapoteket Nord 
HF gjennom signering av stiftelsesprotokoll. 

 
2. Stiftelsesdokumentene (stiftelsesprotokoll og registreringsskjema sendes 

enhetsregistret i Brønnøysund for registrering. 
 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 76/01 Ansettelse Helse Finnmark HF 

 
Saken har vært behandlet i Helse Finnmark HF som tilrår med 7 mot en stemme Helse Nord 
RHF å gjøre følgende vedtak: 

”Are Eriksen innstilles som nr 1 til stillingen. Erik Fjeldstad innstilles som nr 2 til 
stillingen. Dersom Are Eriksen ikke kan tiltre stillingen pr. 01.01.02, konstitueres Erik 
Fjeldstad i stillingen frem til tiltredelse finner sted.” 
 

Forslag til vedtak: 
Styret viser til anbefaling fra Helse Finnmark HF, og gjør vedtak i tråd med 
anbefaling. 

 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 77/01 Ansettelse Helse NorTro HF 
 
Saken var ikke ferdigbehandlet i Helse NorTro HF. Saken derfor trukket. 
 
 
Sak 78/01 Rapport om framtidig anskaffelsesordning for norske sykehus – opplegg for 
høring 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret viser til rapporten og saksutredningen. 
 

2. Styret gir sin tilslutning til det framlagte opplegg for høring og videre saksbehandling. 
 

3. Det må parallelt gjennomføres et arbeid mot SHD med sikte på å legge grunnlag for 
denne etableringen. 
 

Forslag enstemmig vedtatt 
 
 
 



Sak 79/01 Instruks for styrene i Helse Nord RHF, styrene i helseforetakene og 
administrerende direktør i Helse Nord RHF 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret viser til de vedlagte forslag til instrukser 
 
2. Styret vedtar de foreliggende instrukser med gyldighet fra 1.1.02 for 

helseforetakenes styrer, og fra dags dato for det regionale helseforetakets styre og 
administrerende direktør.  

 
Endret innstilling 

1. Styret viser til de vedlagte forslag til instrukser 
 
2. Styret vil på bakgrunn av drøftinger i styret komme tilbake instruksen for styret for 

Helse Nord RHF og administrerende direktør på et senere møte. Instruksen for 
helseforetakene vil oversendes helseforetakene til behandling og vedtak. 

 
Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 80/01 Helseforetaksansvar for føde og sykestuer 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til de kriterier som er lagt til grunn for etablering av 
helseforetakene. 

 
2. Ansvar for oppfølging av føde- og sykestueavtaler  med kommunene, og eventuelle 

andre avtaler, tillegges det helseforetak hvor virksomheten er lokalisert. 
 
Endret forslag til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til de kriterier som er lagt til grunn for etablering av 
helseforetakene. 
 

2. Helse Nord RHF vil komme tilbake til overordnede prinsipper i en sak på et senere 
tidspunkt. 

 
Endret forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 81/01 Budsjett 2002 for Helse Nord RHF – Prinsippbeslutninger 

 
Forslag til vedtak: 

1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen, og  slutter seg til de foreslåtte 
hovedføringene for det videre arbeidet med endelig fordeling av foretaksgruppens 
samlede netto inntektsramme for driftsåret 2002. 

 
2. Styret legger til grunn at endelig fordeling av netto inntektsramme mellom de enkelte 

helseforetakene skjer i styremøtet 22.01.02. 
 
Endret forslag til vedtak: 



1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen, og  slutter seg til de foreslåtte 
hovedføringene, gjengitt nedenfor, for det videre arbeidet med endelig fordeling av 
foretaksgruppens samlede netto inntektsramme for driftsåret 2002. 
• Helseforetakene skal i sum videreføre dagens aktivitetsnivå. 
• Budsjettopplegget blir svært stramt, men det forutsettes samtidig at de økonomiske 

rammene skal gi rom for aktivitetsforutsetningen på en realiserbar måte, og slik at de 
enkelte helseforetak kan tillegges myndighet og resultatansvar. 

• Det blir svært krevende å oppnå budsjettbalanse, og det forutsettes derfor at de enkelte 
helseforetak og institusjoner vektlegger tiltak som bidrar til kostnadseffektivisering. 

• Det forventes at helseforetakene allerede nå søker å realisere tilgjengelige 
samordningsgevinster der det naturlig ligger til rette for det. 

• Realiserte, positive effekter  av slike samordnings- eller produktivitetsgevinster skal 
beholdes i det respektive helseforetak.  

• Institusjoner som prognostiserer underskudd inneværende år vil måtte påregne å treffe 
tiltak for spesielt å redusere sine driftskostnader. 

• Ved den endelige inntektsrammefordelingen vil en måtte hensynta  kostnadsindekser 
som i betydelig grad avviker fra landsgjennomsnittet. 

 
2. Styret legger til grunn at endelig fordeling av netto inntektsramme mellom de enkelte 

helseforetakene skjer i styremøtet 22.01.02. 
 
Endret forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Johan Petter Barlindhaug og Nils Moe måtte gå fra styremøtet etter denne saken. 
 
 
Sak 82/01 Referatsaker 
 
Det ble gitt referat fra saker vedrørende bankforbindelse og innbemanning i Helse Nord RHF. 
 
Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning 
 

Innstiling enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 83/01 Eventuelt 
 
Det var meldt inn to saker til eventuelt: 
 
Sak angående frikjøp av hovedtillitsvalgte: 
Man ble enig om å ha tidsavgrensede overgangsordninger. Det skal gis beskjed til tillitsvalgte 
og organisasjoner om dette. 
 
Sak angående Nordnorsk helsenett og framtidig organisering: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Dersom det interkommunale selskapet Nordnorsk Helsenett fra 1. januar 2002 blir 
overført til Helse Nord RHF, jfr. helseforetaksloven § 52 nr. 6, første ledd, skal 



Nordnorsk Helsenett tilknyttes Helse Nord RHF som aksjeselskap eid av Helse Nord 
RHF,  jfr. § 42 i samme lov. 

2. Administrasjonen bes i samarbeid med Nordnorsk Helsenett om å forberede   
stiftelsesgrunnlaget for stiftelse av aksjeselskap. 

 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Møtet hevet 17.32 
 
 
 
Neste møte avholdes 22.1.02. 
 
 
For administrasjonen 
 
 
Thomas N. Baardseng  
regionkoordinator 
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