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Styremedlemmer og varamedlemmer  
i Helse Nord RHF 
 
 
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF. 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. Det innkalles med dette, i samråd med styreleder, til 
styremøte i Helse Nord RHF 22.01.02 kl. 1000 – 1430 i Nordlandsbankens lokaler. 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Dersom noen har behov for overnatting anbefales Radisson SAS Royal Hotel hvor vi har 
rabattavtale. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon tlf. 755 31460. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Marit Eskeland 
Administrerende direktør 
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STYRESAK  1-2002 
GODKJENNING AV SAKSLISTE - 
 
 

Møtedato: 22.01.02  

 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte 22.01.02: 
 
Sak 1-2002  Godkjenning av saksliste 
Sak 2-2002   Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.01.02 
Sak 3-2002  Orienteringssaker 
Sak 4-2002   Prinsipper for utarbeidelse av grafisk profil for  
   foretaksgruppen 
Sak 5-2002   Instruks for administrerende direktør Helse Nord RHF 
Sak 6-2002   Instruks for Styret for Helse Nord RHF 
Sak 7-2002   Budsjett 2002 – styringsdokument til helseforetakene 
   (eget vedlegg!) 
Sak 8-2002  Overtakelse av garantiforpliktelser ambulansetjeneste  
Sak-9-2002  Investeringer 2002 
Sak 10-2002  Organisering av eiendomsforvaltningen i Helse Nord   
Sak 11-2002  Referatsaker 
Sak 12-2002   Eventuelt 
 
 
Bodø 15.01.02 
 
 
 
Marit Eskeland  
Administrerende direktør 
 
  
 
 
Vedlegg: styringsdokument 
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I  Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  2-2002 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 18.12.01 
 
 

Møtedato: 22.01.2002   

 
 
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 status for arbeidet i NAVO opp mot 

arbeidstakerorganisasjonene. Ansattes representanter fratrådte 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. 
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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 
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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 komme tilbake instruksen for styret i 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 samt andre avtaler. 
 
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: 

Kommentert [ISM1]: Eg meinar at vi også hadde med 
punkt 2 i forslaget til vedtak, men er ikkje sikker. 
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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 

 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
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Sak 83/01 Eventuelt 
 
Det var meldt inn to saker til eventuelt: 
 
Frikjøp av hovedtillitsvalgte: 
Man ble enig om å ha tidsavgrensede overgangsordninger. Det skal gis beskjed til tillitsvalgte og 
organisasjoner om dette. 
 
 
 
 
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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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  3-2002 
ORIENTERINGSSAKER 
 
 
 

Møtedato: 220102 

 
 
 
1: Måsøy ambulanse 
2: Styreseminar 20.2.02 
3: Møte med Helse- og Sosialkomiteen 14.-15.3.02, Tromsø 
4: Observatører til helseforetaksstyrene 
 
 
 
 
Bodø den  16.01.02 
 
 
Marit Eskeland 
Adm. dir. 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
Saksbehandler: Kristian Iversen Fanghol 755 31433 
 

 

 
 

 

STYRESAK  4-02 
PRINSIPPER FOR UTARBEIDELSE AV GRAFISK PROFIL FOR 
FORETAKSGRUPPEN. 
 
 
 

Møtedato: 22.01.02  

 
 
1. Innledning - sammendrag 
 
Som ledd i gjennomføringen av reformen skal det utarbeides en grafisk profil som gjør at 
foretaksgruppen framstår med et rimelig enhetlig formspråk. Helsedepartementet(HD) har 
utarbeidet en profilhåndbok for regionale foretak(RHF) som skal legges til grunn.  
 
Gjennomføring av en grafisk profil er i inngrep med  en rekke forhold, ikke minst av 
organisasjonsmessige og identitetsskapende karakter. I Helse Nord RHF er det igangsatt et arbeid 
med representanter fra helseforetakene som skal lage et forslag til praktisering av en felles grafisk 
profil. 
 
Her foreslåes at de nivåer som skal framstå med egne logoer er helseforetakene og Helse Nord 
RHF. Institusjonsnavn skal ikke lenger brukes. Identifikasjon av sted skal skje gjennom adresser. 
Videre foreslåes at navn på HF og RHF også skal framgå på ett samisk språk. 
 
2. Problemstillinger grafisk profil. 
 
2.1 Reformens innhold. 
 
Eier- og ansvarsreformen tydeliggjør tre nivåer i spesialisthelsetjenesten. Det er staten, RHF og 
HF. Dette har sin bakgrunn i, for foretakenes del, at fylkeskommunene ble vurdert som for små til 
å håndtere dette ansvaret overfor en populasjon og at sykehusene i mange sammenhenger var 
uhensiktsmessige enheter for å sikre rasjonell og kvalitetsmessig oppgaveløsning. Mot denne 
bakgrunn fikk en foretaksstrukturen.  
 
Helse Nord RHF har lagt de samme premisser til grunn når helseforetaksstruktur ble vedtatt, jfr. 
de kriterier styret baserte sin beslutning på. 
 
2.2 Problemstillinger grafisk profil. 
 
Ved utvikling av en grafisk profil er det flere forhold som skal hensyntaes: 
 
• Grafisk profil skal kommunisere med befolkningen/brukerne 
• Grafisk profil skal tydeliggjøre den struktur som er etablert og skape gjenkjenning 
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• Grafisk profil skal understøtte de formål reformen søker å fremme 
• Grafisk profil skal fungere identitetsskapende  
• Grafisk profil skal gi konkret informasjon og framstå rimelig enkel hva gjelder ”antall 

budskap” 
 
Ovennevnte viser at en her står overfor valgsituasjoner hvor enkelte alternativer ikke er mulig å 
forene i ett uttrykk, uten at dette kommunikasjonsmessig blir svært vanskelig.  
 
Det foreslåes her at en legger til grunn følgende prinsipper for videre utvikling av grafisk profil. 
 
• På alle offisielle brev, trykksaker, dokumenter etc. skal logo og navn på HF og RHF brukes 
 
Det følger av dette at den institusjons-/virksomhetsvise profilering nedtones. Det foreslåes at 
dette løses ved at det på alle offisielle brev, trykksaker, dokumenter etc. taes inn  stedsadresse 
samt evt. henvisning til avdeling.   
 
Dette forslaget innebærer at sykehusnavnene som sådan blir borte. På utvendige 
skilt/identifikasjonsmerker for virksomhet foreslåes dette løst ved at en etter helseforetaksnavnet 
skal bruke stedsnavn eksempelvis: 
 
 
 Logo + ”Helse Finnmark HF                 Logo Helse Nord RHF 
           Hammerfest” 
 
Ytterligere eksempler vi bli presentert på møtet. 
 
En slik praktisering av et profilprogram vil også legge til rette for utvikling av 
organisasjonsmessige strukturer i helseforetakene på tvers av tidligere institusjonsgrenser. Dette 
er i tråd med reformens formål om at det er de samlede ressurser som skal forvaltes til 
befolkningens beste.  
 
2.3 Problemstillinger – bruk av samiske navn. 
Norsk og samisk befolkning er brukere av spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Samtlige 
helseforetak gir tjenester seg til begge befolkningsgruppene. Det betyr at en i offisielle 
sammenhenger også  skal bruke et språk som blir forstått av de to befolkningsgruppene. Det 
foreslåes at offisielle brev, dokumenter og trykksaker også skal bruke det samiske navn på HF og 
RHF.  
 
 
3. Konklusjon. 
 
Institusjonsnavnene har en lang tradisjon og representerer kjente og ofte positive størrelser. 
Eierskaps- og ansvarsreformen, med de beslutninger styret for Helse Nord RHF har gjort, 
innebærer etablering av en ny struktur. Den må kommuniseres og tydeliggjøres gjennom en rekke 
virkemidler. Utvikling og praktisering av grafisk profil er en slik. Det foreslåes her at de enheter 
som skal benevnes med egne navn og logo er HF og RHF. Samtidig må vi sikre at den 
virksomhet hvor et brev sendes fra eller hvor en tjeneste skal utøves framkommer gjennom bruk 
av stedsadresser. 
 
Styret for Helse Nord RHF tilrås å fatte følgende vedtak 
 

  side 10 



 
 
1.  Det vises til saksutredningen 
 
2. I utviklingen av grafisk profilprogram for foretaksgruppen legges til grunn at de to nivåer som 

skal synliggjøres med navn og logo er HF og RHF. 
 
3. Ytterligere identifikasjon skal skje gjennom bruk av navn på tjenesteytende avdeling og 

stedsadresse. 
 
4. Det skal brukes samisk navn på HF og RHF. 
 
 
 
 
Bodø den 14.01.02  
 
 
Marit Eskeland 
Administrerende direktør 
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 Arkivsaksnr.:  
 Arkivkode:  
 
 

 

 
 

 

STYRESAK  05-2002 
INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE NORD RHF. 
 
 

Møtedato: 22.01.2002   

 
 
 
 
 
Vedlagt følger forslag til instruks for administrerende direktør. 
 
Styret inviteres til å fatte følgende  
 
 
     Vedtak 
 
 
1. Instruks for administrerende direktør fastsettes i tråd med vedlagte forslag. 
 
 
 
 
Bodø 14.01.02 
 
 
 
Olav Helge Førde 
Styreleder 
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INSTRUKS 
FOR 

ADMINISTRERENDE DIREKTØR 
I 

HELSE NORD RHF 
 
 
 

Fastsatt av styret for Helse Nord RHF 
22. januar 2002 
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5.3 Saksforberedelse ................................................................................................................................. 16 
5.4 Foretaksmøtet ...................................................................................................................................... 16 
5.5 Representasjon .................................................................................................................................... 16 
5.6 Lederfora ............................................................................................................................................. 16 

6 Evaluering av administrerende direktør ..................................................................................................... 16 
 
 Formål med instruksen 
 
Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter. Den er 
basert på lov om helseforetak, eierstyringsdokumentet av september 2002 og vedtekter for Helse 
Nord RHF. Instruksen er fastsatt av styret i Helse Nord RHF den 22.01.02.  
 
2 Overordnet rolleavklaring 
 
Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Helse Nord RHF. Administrerende direktørs rolle 
er å iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets beslutninger og instrukser. 
 
Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og 
andre ansettelsesvilkår. Styret skal gi instrukser og føre tilsyn med administrerende direktørs 
arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør. 
 
 
3 Administrerende direktørs myndighet 
 
Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Nord RHF og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Administrerende direktør i Helse Nord RHF skal også 
føre løpende tilsyn med helseforetak som Helse Nord RHF eier og påse at virksomheten der er i 
samsvar med vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret. 
 
Administrerende direktør har, som ledd i oppfølging mellom Helse Nord RHF og de enkelte 
helseforetak, rett og plikt til direkte innsyn og oppfølging i de helseforetakene og deres 
administrasjon. 
 
Administrerende direktør, eller den hun utpeker, møter med tale- og forslagsrett på styremøtene i 
helseforetakene Helse Nord RHF eier. 
 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av 
stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret. 
 
Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke: 

• Pantsettelse eller avhending av eiendom 
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• Salg av sykehusvirksomhet 
• Opptak av lån uten styrets godkjennelse  
• Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30 
• Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke fremgår av budsjetter og planer. 

 
 
5 Administrerende direktørs oppgaver  
 
Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Nord RHF utfører sine hovedoppgaver slik de 
er bestemt i vedtatte planer og vedtekter og gjennom lov og forordninger bestemt av eier.   
 
Administrerende direktør skal bidra til å sikre videreutvikling av kvalitet og bredde i 
tjenestetilbudet til Helse Nord RHF og helseforetak eiet av Helse Nord RHF. 
 
Administrerende direktør har ansvar for at det etableres rapporteringsstruktur og oppfølging vs. 
de enkelte helseforetak. 
Administrerende direktør er ansvarlig for å organisere et lederforum bestående av  direktører i 
helseforetakene. Dette er et rådgivende administrativt organ. 
 
Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven § 37. Følgende oppgaver 
inngår i administrerende direktørs ansvarsområde. 
 

5.1 Regnskap 
dministrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen skjer på en 
betryggende måte. 
 

5.2 Rapportering 

5.2.1 Informasjon til styret 
Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret.  
 
Administrerende direktør har plikt til å informere styret om selskapets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling. Minst hver 3. måned skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om 
situasjonen i Helse Nord RHF og helseforetak eiet av Helse Nord RHF jfr. helseforetakslovens 
paragraf 38. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder et 
spesielt fokus på helsefaglig kvalitet og innhold samt effektivitet.  
 
Styret har rett til enhver tid å kreve at administrerende direktør gir styret en generell redegjørelse 
og i saker av særskilt interesse. 
 

5.2.2 Årlig melding til departementet 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årlig melding til departementet som styret i 
Helse Nord RHF plikter å levere HD i henhold til helseforetaksloven § 34 og Helse Nord RHF 
vedtekter § 15. 
 
Helse Nord RHF vedtekter § 15 fastsetter følgende krav til meldingens innhold: 
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5.2.3 Årsberetning og årsregnskap 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. 
Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til 
foretaksregisteret.  

5.3 Saksforberedelse 
Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste fastsettes av styrets 
leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser 
til styremøtene i samråd med styrets leder. Administrerende direktør forstår i samråd med styrets 
leder innkalling til styremøte. 
 
Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. 

 

5.4 Foretaksmøtet 
Administrerende direktør plikter å være til stede i foretaksmøtet og har rett til å uttale seg i 
foretaksmøtet.  

.5 Representasjon 
Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse.  
Dersom styret finner det hensiktsmessig kan styret tildele prokura til administrerende direktør.  

5.6 Lederfora 
Administrerende direktør har ansvar for at det etableres fora for samarbeid og utvikling mellom  
direktørene for helseforetakene og administrasjonen i Helse Nord RHF.  Administrerende direktør 
har et overordnet ansvar for at det drives gode ledelses- og organisasjonsutviklingsprosesser i 
foretaksgruppen.  
 
5.7 Informasjon og samfunnskontakt 
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til og rutiner og systemer for 
kontakt med eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter som sikrer offentlig 
innsyn i de aktiviteter Helse Nord RHF har ansvar for. 
 
6 Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør  
Det vil bli etablert evalueringsrutiner innen følgende områder: 
 

• Økonomi- og aktivitetsutvikling 
• Sikring av kvalitet på tjenestene 
• Pasient- og brukerperspektivet 
• Utvikling av samarbeid og bedriftskultur i foretaksgruppen 
• Ledelse- og kompetanseutvikling 
• Innovasjon og nytenkning - forbedringsprosesser 
• Forholdet til eksterne samarbeidspartnere som kommuner, fylkeskommuner, 

universitet og høgskoler og andre regioner 
 
 
Årlige resultatkrav for administrerende direktør vil bli utviklet på basis av plandokument for 
kommende år og ovennevnte kriterier.  
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STYRESAK  6-2002 
INSTRUKS STYRET FOR HELSE NORD RHF. 
 
 
 

Møtedato: 22.01.2002  

 
 
 
Vedlagt følger forslag til instruks for styret for Helse Nord RHF.  
 
Styret inviteres til å fatte følgende  
 
 
 
     Vedtak 
 
 
1. Styret vedtar instruks for styret for Helse Nord RHF. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodø den 14.01.02 
 
 
 
 
 
Olav Helge Førde 
Styreleder 
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Instruks  
 

Styret for Helse Nord RHF 
 
 

Vedtatt i styremøte 22.01.02 
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1. Formål med instruksen 

Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid og/eller refererer til viktige dokument som hjemler disse.  
Videre utdyper og beskriver instruksen noen grenseoppganger mellom staten som eier og RHF, 
oppgavedeling mellom styret for RHF og daglig leder, og ansvarsdeling mellom Helsforetakenes styrer og 
og RHFs styre.   
  

Bakgrunn/grunnlaget for instruksen 
 Helseforetaksloven 
 Vedtekter for RHF 
 Vedtekter for HF i Helse Nord RHF 
 ”Noen eierperspektiv” 
 Styringsdokument 2002 
 

2. Ansvars- og rolleavklaringer. 
 
2.1 Eiers styring og foretaksmøtet. 
 
Eier legger rammer for Helse Nord i foretaksmøter.  Staten kan også sette vilkår for bevilgninger 
utenom foretaksmøter.  Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig 
eller prinsipiell betydning  helsepolitisk, forskningspolitisk utdanningspolitisk eller 
samfunnsmessig.  
 
Disponering av foretakets midler besluttes av foretaksmøtet etter forslag fra styret, eller med 
styrets samtykke.  
 
Tilsynsmyndigheter har myndighet iflg. eget lovgrunnlag.  
Direktoratet kan gripe styrende inn i de tilfelle det foreligger lovhjemler. 
 

 
2.2 RHF styret. 
 
Styret utgjør, sammen med administrerende direktør, foretakets ledelse. 
 
Styret i Helse Nord RHF skal planlegge, legge til rette for og tilse at spesialisthelsetjenesten i 
regionen drives etter de lover, forskrifter og retningslinjer som er vedtatt nasjonalt og regionalt, 
på vegne av staten som eier.  Helse Nord RHF kan opprette HF, aksjeselskap med begrenset 
ansvar eller benytte private aktører som leverandører av tjenestene, men kan ikke drive 
tjenesteproduksjon selv.   
 
Styret i RHF har ansvar for den totale driftssituasjonen i Helse Nord og skal dermed bli fremlagt  
nødvendige informasjon for å kunne ta dette ansvar og de nødvendige beslutninger for å sikre en 
forsvarlig drift og rapportere til eier. 
Styret i et helseforetak skal gi styret i Helse Nord opplysninger som er nødvendige for å kunne 
vurdere foretakets stilling og resultat av konsernets virksomhet.   
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2.3 Helseforetakenes oppgaver, roller og samhandling. 
 
Helseforetak har egne styrer, er selvstendige rettssubjekter og skal ha stor frihet innenfor de 
rammer som legges, til å finne gode driftsløsninger.   
 
Vedtekter og styringsdokument  fra Helse Nord RHF beskriver rammene og oppgavene som skal 
utføres i helseforetakene.  Styringsdokument fra eier er et overordnet og premissgivende 
dokument i denne sammenheng, og legger forutsetningene for styringsdokument til 
helseforetakene. 
 
Styret i HF plikter å gi styret i RHF  de opplysninger som er nødvendig for å vurdere stilling og 
resultat i HF og Helse Nord.  Det pålegges regelmessige rapporteringsrutiner fra helseforetak til 
RHF.  Planprosesser ivaretas også gjennom prosesser på helseforetaksnivå til regionalt nivå og 
deretter legges det fram et plandokument til eier. 
 
2.4 Administrerende direktør 
 
Administrerende direktør utøver daglig ledelse og er ansvarlig for daglig drift.   
Administrerende direktør i RHF har beslutningsmyndighet innenfor daglig drift og de rammer 
egen instruks trekker opp, og slik det avgrenses av styringsdokument til HF.  Forøvrig avledes 
delegert myndighet av Helse Nord sin strategi, policy, virksomhetsmål og løpende styrevedtak.   
Innenfor de linjer som er trukket opp skal adm. dir. følge opp, organisere prosessarbeid mot 
helseforetakene og ved behov fremme saker for HF styrene på vegne av styret i RHF.   
 
Myndighetsutøvelse overfor helseforetak som ikke er hjemlet i overfor nevnte dokument eller 
vedtak, skal fremmes i RHF sitt styre før det gis pålegg til HF. 

 
Adm.dir. i RHF er pålagt å fremme saker av uvanlig art eller stor betydning for foretaket for sitt 
styre med mindre det foreligger fullmakt i enkeltsaker eller når styrets beslutning ikke kan 
avventes uten vesentlig ulempe for foretaket.  Videre forutsettes tertialvis rapportering fra 
konsernet fremmet for styret.  Rapportering ved avvik forutsettes framlagt i tillegg. 
 
Administrerende direktør leder regionens direktørfora som er et rådgivende administrativt organ. 
 
Administrasjonen i Helse Nord RHF skal spesielt ha ansvar for å sikre systemarbeid innen 
arbeidsområder som har regional karakter og der det ansees viktig å ha gjennomgående standard 
og rutiner eller retningslinjer i hele foretaket,. evt nasjonalt. 

 
2.5 Foretaksmøte for helseforetak 
 
Foretaksmøtet for helseforetak innkalles av RHF, min. en gang årlig.  Styreleder og daglig leder 
av foretaket har plikt til å delta, hele styret kan delta.    
Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som antaes å være av vesentlig el prinsipiell art eller 
av stor samfunnsmessig betydning.  Årsmelding, årsregnskap  og plandokument behandles i 
foretaksmøtet.  
 
3. Styrets oppgaver og kompetanse. 
 
Styrets oppgaver og kompetanse reguleres i helseforetakslovens kapittel 7 og i regionalt 
helseforetaks vedtekter. 
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Styrets hovedoppgaver kan deles inn i fem hovedområder; utvikling av strategi, forbedring av 
kvalitet og tjenesteinnhold, utvikling av organisasjonen, kontroll av driften og evaluering av eget 
arbeid. 

 
3.1.1 Strategioppgaver 

 
Styret har ansvar for at helseforetakets  strategiutvikling omfatter bl.a: 

 
• Utvikle og vedta målsettinger og sikre forankring og tilslutning til disse i foretaket 
• Nødvendig strategisk planlegging 
• Fastsette styringsfilosofi 
• Fastsette  virksomhetsområder og funksjons- og oppgavefordeling mellom helseforetak og 

i særlige tilfeller i helseforetak 
• Inngå avtaler med helseforetakene 
• Evaluere investeringsbehov og finansiell kapasitet 
• Fastsette budsjetter 
• Utvikle virksomhetsplan 
• Fastlegge hovedrammer for operative planer 
 

3.1.2 Helsefaglig innhold og kvalitet. 
 

Styret skal med basis i helseforetaksloven tilrettelegge for et best mulig helsetjenestetilbud ved 
bruk av tildelte ressurser. 

 
Slike oppgaver inkluderer bl.a å legge strategier for å oppnå: 

 
• utvikling av god helsefaglig praksis 
• kompetanseoppbygging og rekrutteringsfremmende tiltak 
• kvalitetsforbedringsprosesser 
• Pasienttilfredshet 
• Godt arbeidsmiljø 

       
3.1.3 Organisering 
 
Styrets løpende ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretaksgruppens  samlede 
virksomhet inkluderer bl.a. 
 

• Etablere en overordnet organisasjonsmodell for  RHF og overordnet struktur for 
foretaksgruppen 

• Definere ansvars- og myndighetsfordeling 
• Etablere og vedlikeholde instruks for administrerende direktør  
• Definere hensiktsmessige rapporteringslinjer og former 
• Foreta ressursvurderinger på tvers av foretaksgruppen 
• Beslutte funksjons- og oppgavefordeling og på overordnet nivå  
• Sikre spesialisthelsetjenester som samhandler med kommunehelsetjenesten 
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3.1.4 Kontrolloppgaver 
 
Styret skal gjennom administrerende direktørs rapportering holde seg orientert om 
foretaksgruppens virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føres tilsyn med at virksomheten 
drives i samsvar med målene som er nedfelt i helseforetakslovens §1, foretakets vedtekter, vedtak 
truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter. Styret skal også føre kontroll med 
helseforetak eiet av Helse Nord RHF.  
 
Styret har plikt til å iverksette undersøkelser der de finner det nødvendig.  Iverksettelse av slike 
undersøkelser skal vedtas av styret. Det enkelte styremedlem kan ikke iverksette egne 
undersøkelser. 
 
Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Styret skal sørge for at foretaksgruppen har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til den 
samlede virksomhet. Styret skal varsle og foreslå tiltak overfor eier dersom egenkapitalen ikke er 
forsvarlig.  
  
Kontrolloppgaver inkluderer også: 
 

• Sikre medisinsk forsvarlig beredskap og behandling 
• Gjennomføre intern kontroll 
• Sikre overholdelse av lover som regulerer foretaksgruppens virksomhet 
• Vurdere foretaksgruppens økonomi og likviditetssituasjon 

 
3.1.5 Styrets egne oppgave. 
 
Styret skal evaluere eget arbeid og arbeidsform. Styret skal føre tilsyn med administrerende 
direktør og evaluere denne arbeid. 
 
3.2. Styrets arbeidsplan 
 
Styret skal hvert år utarbeide en arbeidsplan. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og 
møtetidspunkter. I tillegg skal planen også omhandle hvilke temasaker styret skal behandle i 
løpet av året. 
 
Styremøtene skal struktureres etter følgende mal: 
 

• Referat- og orienteringssaker 
• Oppfølgingssaker 
• Beslutningssaker 
• Temasaker 

 
3.3 Årlig melding til departementet 
 
Styret er ansvarlig for at helseforetaket utarbeider en årlig melding om foretaket og foretakets 
virksomhet i henhold til helseforetaksloven §34.  Årsmeldingens innhold er nærmere presisert i 
§15 i regionalt helseforetaks vedtekter (plandokument, rapport for foregående år og forslag til 
budsjett). 
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4. Styrets sammensetning, rettigheter og plikter. 
 
4.1 Styrets medlemmer 
 
Styrets sammensetning følger av helseforetaksloven og Helse Nord RHFs  vedtekt  §8 om 
styrende organer.  
 
”Helse Nord RHF ledes av et styre. Styret skal ha ni medlemmer. Seks medlemmer oppnevnes 
av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
 
I tillegg velger de ansatte tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de 
partsforhold som da  vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i 
behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av 
tariffavtaler”.  
Regionalt helseforetaks administrerende direktør og direktør i helseforetak eiet av Helse Nord 
RHF kan ikke sitte i styret. 
 
Varamedlemmer valgt etter Helseforetakslovens §§22 og 23 er personlige varamedlemmer for 
styremedlemmer valgt etter de samme paragrafer. 
 
4.1.1 Opphør av styreverv før tjenestetiden utløper. 
 
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. 
Styret og den som har valgt styremedlemmet skal gis rimelig forhåndsvarsel. 
 
Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet dog med de begresninger som 
følger av §§ 22 og 23.. 
 
4.1.2 Tjenestetid. 
 
Tjenestetiden er to år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg, og maksimal 
forlenget tid er 4 år. 
 
4.2 Styrets vedtaksførhet og flertallskrav. 
 
Styret har vedtakskompetanse når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til stede. 
Styret kan ikke treffe beslutninger med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt 
mulighet til å delta i behandlingen av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem 
skal varamedlem gis mulighet til å møte. 
 
Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet 
er møteleders stemme avgjørende. 
 
Ved valg og ansettelser ansees den valgt/ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd 
bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. 
 
Styrets medlemmer har plikt til å avgi stemme i alle saker som behandles av styret. 
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4.3 Regionalt helseforetaks  representasjon. 
 
Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma i henhold til helseforetakslovens §39 og 
§40 samt foretakets vedtekter. I tillegg har administrerende direktør rett til å tegne firma i saker 
innenfor daglig ledelse.  Styret kan meddele prokura til styrets leder og ett styremedlem i 
fellesskap og til styrets leder og administrerende direktør i fellesskap. 
 
4.4 Styrets møter. 
 
Styret skal gjennomføre minst 6 møter i året. Møteplan legges for ett år av gangen. Utover den 
fastlagte møteplanen kan styrets leder innkalle til ekstraordinære møter ved behov. Slike møter 
kan avholdes per telefon. 
 
Styrets leder er ansvarlig for at styret innkalles til møte. Medlemmer av styret og administrerende 
direktør kan kreve at styret sammenkalles. For ordinære møter skal innkalling og sakspapirer 
sendes styrets medlemmer og varamedlemmer senest 1 uke før møtet. 
 
Styremøter ledelse av lederen, eller i denne fravær nestlederen. Er ingen av disse til stede velger 
styret selv en møteleder. 
 
Administrerende direktør og styresekretær deltar normalt i styremøtene. Øvrige deler av 
helseforetaksledelsen deltar etter nærmere avtale. Ansvarlig saksbehandler deltar normalt etter 
behov. Representanter fra tilsynsorgan og lignende innkalles til styremøter etter behov. 
 
5. Annet 
 
5.1 Protokoll . 
 
Det skal føres en møteprotokoll som undertegnes av alle møtedeltakerne. Protokollen skal også 
framlegges for påtegning av de medlemmene som var fraværende. Protokollen skal foreligge 
senest 2 dager etter at møtet er avholdt. Protokollen gjøres offentlig når den er godkjent av styrets 
leder. 
 
Styreprotokollen skal angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og saksreferanse. 
 
I den enkelte sak skal det protokolleres hva saken gjelder, hvilket grunnlag styret har hatt for 
vurdering og styrets vedtak. Der det kan ha betydning for forståelsen av vedtaket, skal det gis en 
kort begrunnelse for styrets beslutning.  
 
Styremedlem eller administrerende direktør som er uenig i styrets beslutning kan kreve sin 
oppfatning protokollført. 
 
I samarbeid med styreleder og administrerende direktør skal styrets sekretær påse de praktiske 
oppgaver rundt styrets arbeid. Disse er 
 

• Utsending av innkalling og sakspapirer 
• Oppfølging av styrevedtak(aksjonsliste) 
• Føring av protokollen 

 
Administrerende direktør utpeker styresekretær. 
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5.2 Saker som skal styrebehandles 
• Tertialvise rapporter fra helseforetak legges fram som konsernrapport 
• Andre rapporter som innkommer fra HF med avvik som ansees betydningsfulle for HF 

eller RHF 
• Strategiske planer og beslutninger 
• Saker som skal fremlegges i foretaksmøtet for RHF  
• Endring av driftsoppgaver eller funksjons- og oppgavefordeling innen et HF som har 

betydning for drift av andre HF eller som kan forventes å skape konflikter i 
helseforetakets lokalområde. 

• Drifts- og oppgaveforandringer på tvers av helseforetak. 
• Styringsdokument til helseforetakene 
• Saker av uvanlig art eller av stor betydning 

 
5.3 Offentlighetsloven og forvaltningsloven. 
 
Forvaltningsloven gjelder for foretakets virksomhet. I saker om ansettelser, oppsigelse eller andre 
personalsaker kommer likevel bare forvaltningslovens kapittel 2 og 3 til anvendelse. 
 
Offentlighetsloven gjelder for helseforetakets virksomhet. Dokumenter som kan unntas fra 
offentlighet skal likevel vurderes ut fra prinsippet om meroffentlighet. 
 
5.4 Konfidensialitet 
 
Hovedregelen for styrets arbeid er offentlighet omkring saksdokumenter og beslutninger.  
Styrets møter er lukket. Styrets medlemmer har taushetsplikt om kunnskap de får som  ledd i 
styrets interne drøftinger av de aktuelle saker eller informasjon som for øvrig er taushetsbelagt.  
 
5.5 Informasjonshåndtering. 
 
Styrets leder uttaler seg på vegne av styret om ikke annet er spesielt avtalt. De ansatte skal 
informeres om styrevedtak av betydning eller interesse for de ansatte på en hensiktsmessig måte 
så snart som mulig etter at styremøtet er avholdt. 
 
5.6 Habilitet 
 
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig 
betydning for egen del eller for noen nærstående av medlemmet at medlemmet må ansees for å ha 
framtredende personlige eller økonomiske interesser. 
 
Habilitetsregler for øvrig følger av forvaltningslovens § 6. 
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Styresak: 07/02 
Behandlet: 22.01.02 
Saksbeh.: kst. økonomidirektør Bjørn Hesthamar 
 
 
 
 
BUDSJETT 2002 – INKL STYRINGSDOKUMENT TIL HELSEFORETAKENE 
 
1. Innledning 
Denne styresaken tar sikte på å presentere det samlede forslaget til budsjettbevilgning og 
styringsopplegg for Helse Nord RHF og dets underliggende helseforetak for driftsåret 2002. 
Saken består av et felles, innledende dokument som gjelder for hele foretaksgruppen. Dette 
dokumentet setter fokus på de aggregerte budsjettmessige forholdene og –løsningsvalgene. 
Dernest følger ett styringsdokument pr helseforetak. Disse foretaksspesifikke dokumentene, 
korrigert for eventuelle endringer etter styrets behandling, vil være Helse Nord RHF sine 
offisielle styringsdokumenter og rammebudsjetter overfor helseforetakene. 
 
For Helse Nord RHF sin tilnærming til håndtering av ”eierbestillingen” vises til de vedlagte 
styringsdokumentene til helseforetakene. 
 
 
2. Styringsmessig utgangspunkt 
Helsedepartementet (HD) sitt styringsdokument angir en rekke styringssignaler og prioriterte 
innsatsområder. Det som imidlertid er av særlig betydning for Helse Nord sitt budsjettmessige 
utgangspunkt er kravet om å stabilisere aktivitetsnivået på linje med 2001, og å iverksette tiltak 
for å bedre kostnadseffektiviteten. Intensjonen i førstnevnte er også utvilsomt primært å bidra til 
kostnadskontroll. 
 
Dette har særlig sin bakgrunn i en kraftig kostnadsvekst i sektoren de siste årene, parallelt med en 
betydelig aktivitetsvekst. Denne aktivitetsveksten har skjedd til stadig økende marginalkostnad, 
og følgelig til fallende kostnadseffektivitet. 
 
 
3.        Budsjettmessig utgangspunkt og håndtering 
 
Ubalanse mellom krav til aktivitet og tilgjengelige rammevilkår 
Så vel Helsedepartementets styringsdokument som arbeidet og dialogen i forkant av 
foretaksetableringen har problematisert den økonomiske situasjonen sektoren befinner seg i. Som 
tidligere orientert om, har årets budsjettprosess vært usedvanlig krevende, både teknisk, tids- og 
kapasitetsmessig og ikke minst salderingsmessig.  
 
Både omtalen i statsbudsjettet og departementets styringsdokument understreker da også 
usikkerheten rundt budsjettnivået, og derigjennom evnen til å opprettholde eksisterende 
tjenesteproduksjonsnivå på en økonomisk forsvarlig måte. ”..Samlet sett innebærer 
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omorganiseringen av sykehussektoren en viss usikkerhet om utviklingen i forbruket av 
basisbevilgningen. Regjeringen vil derfor i Revidert nasjonalbudsjett 2002 komme tilbake til 
helheten i sykehusbevilgningen etter en viss erfaring og vurdering av ny struktur.” (HD sitt 
styringsdokument til Helse Nord RHF s. 19. ) 
 
Etter hvert som budsjettprosessen har skredet fram, har samtlige RHF avdekket betydelig 
økonomisk underdekning i forhold til eiers krav om opprettholdelse av aktivitetsnivået. Årsakene 
til dette er mange og sammensatte, og både endogene og eksogene. Noen av årsakene vil likevel 
være  bl.a. økte KLP-kostnader, høye og tiltagende marginalkostnader ved stadig økende 
aktivitet, et generelt for lavt driftsfinansieringsnivå initielt m.v. 
 
Dette betyr at bildet er sammensatt av så vel faktorer sektoren selv kan påvirke, som forhold 
utenfor egen kontroll og påvirkning. 
 
 
Salderingsstatus for Helse Nord RHF i 2002: 
Gitt all relevant informasjon vi har hatt tilgang til, og en kritisk gjennomgang av denne, viser 
våre mest oppdaterte beregninger at Helse Nord samlet sett går inn i driftsåret 2002 med et 
kostnadsnivå som er 430 – 450 mill kroner høyere enn det netto inntektsramme i statsbudsjettet 
gir rom for. Av dette utgjør en ekstraordinær engangskostnad i 2002 ca 50 mill kroner. 
 
Det er umulig å angi eksakt i hvilket omfang alle enkeltfaktorer hver for seg bidrar til 
underdekningen, men det foreligger nå er et klart bilde av at den modell eier har lagt til grunn for 
fastsetting av netto inntektsramme, ikke gir dekning for det kostnadsnivået som er beregnet for 
spesialisthelsetjenesten i 2002. Dette gjelder for Helse Nord som for de andre regionene.  
 
Noe av dette må imidlertid høyst sannsynlig tilskrives en høyere kostnadsutvikling enn forutsatt i 
2001 som følge av betydelig aktivitetsvekst. Departementets inntektsmodell baserer seg 
hovedsakelig på en framskriving av sektorens kostnadsnivå fra 2000, via 2001 til 2002, og avvik 
i forutsetningene her vil slå tungt ut. Eksempelvis la statsbudsjettet for 2001 til grunn en 
aktivitetsvekst på 2%, men foreløpige tall indikerer ca 4,5%  
  
Noen sentrale enkeltforhold for Helse Nords salderingsproblematikk kan likevel nevnes: 
 
Økte, ukompenserte KLP-kostnader, ca      132 mkr 
Ikke videreføring av økningen i regionsykehusfinansiering i 2001,    50 mkr 
Ekstraordinære utstyrsinvesteringer ved Universitetssykehuset    50 mkr 
Økte, ukompenserte ambulansekostnader, ca      40 mkr 
Underskuddsnivå i 2001         92 mkr 
          364 mkr 
 
I tillegg kommer en rekke enkeltforhold, som ufullstendig finansiering av tiltak iverksatt i løpet 
av 2001, oppgaver og ordninger overført fra fylkeskommunenes sentraladministrasjoner uten at 
det i sum er kostnadsdekning for dette innenfor RHF sin ramme. 
 
Dette som enkeltfaktorer i tillegg til alle forhold som berører sektorens egen evne til å drive 
kostnadskontroll  og aktivitetsstyring. 
  
Det presiseres da at det er lagt strenge og kritiske kriterier til grunn for beregningen, og at en 
rekke forhold/behov som er tatt opp fra foretakene er holdt utenom beregningen. En har så langt 
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mulig søkt å reflektere det faktiske kostnadsnivået ved utgangen av 2001, målt i 2002-priser og –
årseffekter. 
 
Generell metode for budsjettering av foretakenes inntektsrammer. 
Foretakenes netto inntektsrammer er bestemmende for den aktivitet en kan forvente. På svært kort 
sikt er denne relativt fast, mens det på litt lengre sikt er mulig å realisere effektiviseringsgevinster 
som resultat av ulike tilnærminger. 
 
HD har lagt til grunn det prioriterte styringssignalet om opprettholdelse, men ingen økning av 
aktivitetsnivået fra 2001 til 2002. Da det er beregnet et betydelig salderingsproblem, må en ta 
stilling til hvordan dette skal løses overfor de enkelte foretakene. I arbeidet har en forutsatt at 
budsjettets styringsmessige autoritet kun kan ivaretas hvis en legger til grunn et nivå som er så 
vidt realistisk at foretaksstyrene kan ta det ansvaret de er pålagt. Samtidig er det et utvetydig 
eiersignal at budsjettopplegget må være stramt, og at det kreves kostnadseffektiviserende tiltak. 
Dette følges opp overfor foretakene. 
 
Budsjettopplegget søker å ivareta begge disse hensynene på en slik måte at kravet om 
videreføring av aktivitetsnivået i 2001 kan ivaretas, selv om dette blir krevende. Dette betyr 
samtidig at deler av salderingsproblematikken vil måtte avventes inntil den usikkerhet som er 
omtalt i statsbudsjettet er avklart i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB). 
 
Dette er gjort ved en kombinasjon av to tilnærminger: 
 
• Deler av salderingsproblematikken, til sammen 250 mkr inkl økte KLP-kostnader aggregeres 

på RHF-nivå, og dette vil en måtte komme tilbake til i forbindelse med den 
usikkerhetsavklaring HD har bebudet i RNB i mai d.å. 

 
• Resterende underdekning, ca 180-190 mill kroner, fordeles ut som effektiviseringskrav 

overfor helseforetakene, og fordeles dels etter relativ størrelse, dels etter særskilte hensyn 
rundt kostnadsnivå, samordningspotensialer m.m. Det legges opp til at foretakene i løpet av 
en 3-årsperiode skal ha redusert sine netto driftskostnader til et løpende nivå i samsvar med 
dette. 

 
Det foreslås følgende fordeling av effektiviseringskravene mellom foretakene: 
 

 2 002 2 003 2 004 
Helse NSS HF 10 000 25 000 40 000 
Helse Helgeland HF 4 500 10 500 18 000 
Helse NorTro HF 7 000 17 000 27 000 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14 000 35 000 60 000 
HF Finnmark  HF 7 500 17 000 30 000 
Alle tall i hele 1000 kroner 
 
Tabellen representerer hvor mye hvert foretak må redusere sine netto driftsutgifter de enkelte år 
for at Helse Nord i løpet av en 3-årsperiode skal ha et løpende driftsnivå i økonomisk balanse. 
Det understrekes imidlertid da at en i dette ikke har hensyntatt første kulepunkt ovenfor. I den 
grad behandlingen av RNB, og heller ikke de kommende statsbudsjetter gir avklaring på det 
resterende salderingsproblemet, vil foretakene måtte stilles overfor vesentlig mer omfattende 
effektiviseringskrav. 
 
 
4. Fordeling av netto inntektsrammer på helseforetakene 
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På bakgrunn av ovenfor nevnte, og under henvisning til de respektive helseforetak sine 
styringsdokumenter, fordeles følgende netto inntektsrammer: 
 

 Netto 
inntekts- 

 ramme 2002 

Helse Helgeland HF 302 874  
Helse NSS HF 802 253  
Helse NorTro HF 440 993  
Universitetssykehuset Nord-
Norge HF * 

1 419 191 

Helse Finnmark HF 465 744  
 Alle tall i hele 1000 kroner 
* Psykiatrimidler til UNN HF fordeles etter nærmere gjennomgang 
 
I tillegg kommer investeringsmidler etter nærmere spesifikasjon i styringsdokumentenes kap 7, 
samt endelig fordeling av investeringsmidler fra den statlige utstyrsplanen, kfr samme dokument. 
 
 
 
5. Budsjettering av Helse Nord RHF – administrasjon og regionale 

virkemiddelordninger 
En har lagt til grunn en tilnærming der mest mulig av Helse Nord sin netto budsjettramme er 
fordelt ut til de tjenesteproduserende enhetene. Det vil likevel være hensiktsmessig å legge noen 
foretaksovergripende ordninger regionalt. På samme måte er det midler som foreløpig er holdt 
igjen regionalt i påvente av tilstrekkelig underlagsmateriale til å kunne fordele dette foretaksvis. 
Slike tilfeller er omtalt i de enkelte styringsdokumentene, og vil bli fordelt senere. 
 
Av tiltak som budsjettmessig er lagt regionalt kan nevnes pasientombudskostnader, 
nødmeldetjenesten, Nord-Norsk helsenett, luftambulansen m.v. 
 
I tillegg er det budsjettert administrasjonskostnader til Helse Nord RHF i tråd med det 
stillingsantall som er fastsatt, husleie m.m. 
 
Det er også avsatt et betydelig beløp, 50 mill kroner, som en sentral budsjettpost som skal kunne 
brukes som strategiske virkemidler på utvalgte områder der en spesielt ønsker satsinger for å 
oppfylle reformens intensjon. Midlene må også tjene som en buffer for å kunne fange opp 
eventuelle feil, uforutsatte ting eller mangelfullt utredete forhold som må håndteres. 
 
 
6. Vurdering 
Årets budsjettopplegg er som nevnt krevende, og ikke uten videre forenlig med den klarhet 
reformmodellen tuftes på. Når en likevel finner å ville anbefale det opplegget som her skisseres, 
er det nettopp fordi eier selv understreker at dette er konsekvensene av reformens initielle fase, og 
at en nå står overfor overgangskonsekvenser som må finne sin endelige løsning. 
 
En har da fulgt opp intensjonen om å muliggjøre aktivitetsopprettholdelse, samtidig som 
opplegget har den nødvendige stramhet. Videre har en vektlagt at foretaksbudsjettene skal være 
så vidt realiserbare at deres nødvendige styringsmessige autoritet kan sikres. 
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Det faktum at en trekker tilpasningsfasen ut over tre år, gir foretakene rom for å søke langsiktige, 
konstruktive og strukturelle løsninger, ikke kortsiktige tiltak med ukontrollerte bieffekter. 
 
På den annen side plikter en å gjøre oppmerksom på den risiko styret påtar seg ved å avvente å 
treffe tiltak for betydelige deler av salderingsproblemet inntil RNB foreligger. Alternativet til 
dette synes likevel å ha konsekvenser som ikke er forenlige med de styringssignaler eier gir. 
 
 
Med dette fremmes saken med følgende  
 
 
innstilling til vedtak: 
 
 
I. Styret for Helse Nord RHF viser til ovenfor nevnte saksutredning og til de vedlagte 

styringsdokumentene til Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, 
Helse NorTro HF, Helse NSS HF og Helse Helgeland HF. 

 
II. Styret slutter seg til det budsjettopplegget som skisseres, med de spesifiserte netto 

inntektsrammer, de effektiviseringskrav, de styringssignaler og de resultatkrav som 
framgår av styringsdokumentene. 

 
III. Styret vil komme tilbake til den samlede økonomiske situasjonen etter at de avklaringene 

som er varslet i Revidert Nasjonalbudsjett foreligger. 
 
 
 
Bodø, 15.01.02 
 
 
 
Marit Eskeland 
adm. direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  side 30 



 
 

 
 

 
 
 
 
Styresak: 08/02 
Behandlet: 15.01.02 
Saksbeh.: Kst. Økonomidirektør Bjørn Hesthamar 
 
 
 
OVERTAKELSE AV GARANTIFORPLIKTELSER AMBULANSETJENESTE 
 
 
Sakens bakgrunn: 
Finnmark Fylkeskommune har gitt garantier for private ambulanseeieres opptak av lån i 
Kommunalbanken i forbindelse med anskaffelse av ambulansebiler, samt til bygging av 
ambulansegarasje i Alta. Pr. 09.11.2001 utgjør samlede garantistillelser kr 19.305.000,-  
 
Bakgrunn for garantistillelsene. 
Garantiene ble gitt som følge av at en i kontraktsforhandlinger med ambulanseutøverne ønsket å 
redusere utgiftene gjennom reduksjon av kapitalkostnadene. Kommunalbanken gir lån med lavere 
rente enn sparebanker og forretningsbanker. For å få slike lån er det imidlertid en forutsetning at 
det gis kommunal eller fylkeskommunal garanti, eller annen garanti med tilsvarende sikkerhet. 

 
De økonomiske konsekvensene. 
Rentedifferansen mellom Kommunalbanken og andre aktuelle lånegivere vil kunne variere noe, 
avhengig av sikkerhet for lånene. Dersom en antar at rentedifferansen er 3 prosentpoeng, og 
gjennomsnittlig garantistillelse er på samme nivå som pr. 09.11.2001 (19,3 mill.), vil årlig 
rentebesparelse være ca. kr 580.000,-. 
 
Problemstilling ved statlig overtakelse av spesialhelsetjenesten. 
I forbindelse med statlig overtakelse av spesialhelsetjenesten ønsker Finnmark Fylkeskommune å 
si opp de avgitte garantier. De nyeste garantiene er dessuten utformet slik at garantien kun gjelder 
så lenge ambulanseeier har kontrakt med fylkeskommunen. Etter 01.01.2002 vil garantiene derfor 
ikke lenger være effektive, noe som vil medføre at lånene forfaller. Finnmark fylkeskommune har 
muntlig tilsagt at de vil kunne opprettholde sitt garantiansvar t.o.m. 15.02.d.å. 

 
En refinansiering med andre finansieringskilder vil som nevnt ovenfor kunne bety økte kostnader 
for helseforetakene som kjøper av ambulansetjenestene. 
 
Forpliktelse, konsekvens og risiko 
Selv om dette er et anliggende primært for Helse Finnmark HF, har en valgt å behandle denne 
saken på RHF-nivå. Dette dels av praktiske årsaker forårsaket av at saken først ble tatt opp via 
Helsedepartementet like før jul, da Helse Finnmark HF enda ikke var stiftet, og dels av hensyn til 
at en her befinner seg i en gråsone mht hvilke fullmakter eier p.t. har gitt de enkelte regionale 
helseforetak. Departementet har imidlertid bekreftet at de vil akseptere at Helse Nord RHF påtar 
seg en eventuell slik garantiforpliktelse. 
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Når det gjelder Helse Nord RHF sin eventuelle forpliktelse til å overta garantiansvaret, gjelder det 
at i henhold til  helseforetaksloven (§ 52 nr. 6, 1. ledd) overtar de regionale  helseforetakene alle 
formuesposisjoner, herunder alle rettigheter og plikter som  er knyttet til virksomhetene innen 
spesialisthelsetjenesten. Departementet har tolket dette dette i retning av at det her ligger en 
forpliktelse til å overta garantiansvaret. 
  
Vurdering  
Risikoen en løper er at garantistiller må dekke restlån ved mislighold. Kommunalbanken har 
imidlertid pant i kjøretøyene. Garantiene som er stillet er simpel garanti. Dette innebærer at ved 
mislighold må Kommunalbanken først søke dekning hos låntaker, herunder tiltredelse av pant, 
før garantien gjøres effektiv. Forutsatt at det settes som krav at samtlige garantiavtaler utformes 
slik at garantien kun gjelder så lenge ambulanseeier har kontrakt med Helse Finnmark HF,  er det 
etter administrasjonens synspunkt  ikke spesielt stor risiko knyttet til garantiene. 
 
Med bakgrunn i kostnadsbesparelsen for helseforetakene og en risiko som vurderes som lav, 
anbefales at Helse Nord RHF viderefører de eksisterende garantier som foreligger,jfr. liste pr. 
09.11.2001 fra Finnmark fylkeskommune. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at samtlige garantiavtaler utformes slik at garantien kun gjelder 
så lenge ambulanseeier har kontrakt med Helse Nord RHF. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 
1:  Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen, til de garantiforpliktelser Finnmark 
fylkeskommune hittil har påtatt seg for lån opptatt i Kommunalbanken av ambulanseeiere med 
driftsavtale med Finnmark fylkeskommune 
 
2:  Styret godkjenner overtakelse av de nevnte garantiforpliktelsene i Kommunalbanken for de 
ambulanseeiere Helse Nord RHF inngår driftsavtale med. Garantiovertakelsene skjer pr 15.02.d.å. 

 
3:  Styret presiserer at garantiansvaret for de nevnte lån opphører når avtale mellom 
ambulanseeier og Helse Nord RHF eventuelt avsluttes. 
 
 
 
Bodø 15.01.02 
 
Marit Eskeland 
Administrerende direktør 
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STYRESAK  09-02 
 
 
 

Møtedato: 22.01.2002 

 
 
 
 
Investeringer 2002 
 
 
 
Sammendrag av utredning 
Helsedirektoratet (HD) har i styringsdokumentet for Helse Nord RHF gitt et tilskudd til 
investering innen utstyrsplanen på 63,8 mill. kroner og til byggeprosjekt på 92,0 mill. kroner.  
HD har innført noen supplerende styringstiltak i oppstarten som blant annet innebærer at 
departementet skal godkjenne oppstart og videreføring av større prosjekter. 
 
Administrasjonen anbefaler at Helse Nord RHF godkjenner at alle byggeprosjekter som er under 
realisering blir videreført og fullført i 2002 med en foreløpig anslått samlet restfinansiering på  
kr. 103 903 000.  Til videre plan- og prosjektarbeid i 2002 samt restfinanisering av 
byggeprosjekter anbefales satt av kr. 9 000 000. 
 
Det vil senere legges frem egne saker for styret vedrørende: 
 
• Fordeling av investeringsmidler til medisinsk teknisk utstyr og utstyr til IT 
• Plan/ program for ekstraordinært vedlikehold med bakgrunn i pålegg og/eller lovregulerte 

sikringstiltak 
• En samlet redegjøring om budsjettsituasjonen for investeringer og tiltak for videre plan- og 

prosjektarbeid 
• Utredning og søknad til departementet om tildeling av midler til enkeltprosjekter innen 

Opptrappingsplanen for psykiatri og Kreftplanen 
 
Administrasjonen organiserer to utredningsprosjekter med sikte på å avklare en strategi for tiltak 
og ekstraordinære investeringer for/ved 
 
• Angio-/ intervensjonslaboratorier og gammakamera ved NSS og RiTø 
• RIS/ PACS nett i helseregion nord og digitalisering av røntgenlaboratorier ved alle 

helseforetak 
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Til dette arbeidet anbefales kjøp av ekstern konsulenthjelp innenfor en samlet ramme på ca. 3-4 
månedsverk og til en samlet anslått kostnad på 0,65 mill. kroner. 
 
Administrasjonen organiserer et utredningsprosjekt for anskaffelse av felles system for 
byggeregnskap og dokumentasjon innen teknisk/ merkantil sektor.  Ekstern konsulenthjelp nyttes 
innenfor en anslått samlet ramme på 4-6 månedsverk og til en samlet kostnad på 1,1 mill. kroner. 
 
Foruten HD’s supplerende styringstiltak anbefales at Helse Nord RHF iverksetter disse 
styringstiltak for 2002: 
 
• Plan- og prosjekter som krever investeringstilskudd skal godkjennes av Helse Nord RHF før 

iverksetting 
• Kjøp av større medisinsk teknisk utstyr og IKT utstyr skal ha som perspektiv at dette skal 

samordnes for helseregion nord med felles protokoller og standarder. 
• Helse Nord RHF har som siktemål å innføre felles system og felles byggeregnskap som er 

integrert i det generelle regnskapssystemet. 
 
Administrasjonens vurdering 
Investeringer er et ansvarsområde som krever betydelig arbeid fremover fordi en rekke forhold 
fortsatt ikke er avklart av HD og dette ansvarsområdet har for en stor del vært ivaretatt av 
fylkeskommunene sentralt.  Herunder kan nevnes at dokumentasjonen for åpningsbalanser til 
helseforetakene er ikke kjent.  Departementet har bedt om en ny gjennomgang av 
budsjettsituasjonen for investeringer.  Tilskudd til enkeltprosjekter innen Opptrappingsplan for 
psykiatri og Kreftplanen skal det søkes om senere på vinteren/ våren.  Grunnlaget for fordeling av 
investeringsmidler til utstyrsplanen og vedlikeholdsinvesteringer foreligger ikke per dato. Helse 
Nord har ikke på plass nødvendige dokumentasjonssystem og byggeregnskap for administrering 
og styring av prosjekter. 
 
Helseforetakene har per dato begrenset kompetanse og systemer for å ivareta ansvaret på en fullt 
ut dekkende måte.  Inneværende år blir derav et overgangsår som krever en sterkere grad av 
sentral administrering enn ønskelig.  Dette må for en stor del løses ved kjøp av ekstern 
konsulenthjelp. 
 
Med de rammer som eieren har stilt til disposisjon har Helse Nord en sterkt begrenset 
handlingsfrihet og administrasjonen anbefaler derav at pågående byggeprosjekter videreføres og 
sluttføres inneværende år.  For at ikke alle planer og prosjekter skal stoppe opp, med den 
konsekvens at helseregion nord ikke har klare byggeprosjekter til neste år, anbefales at det settes 
av nødvendige plan- og prosjektmidler til videre utviklingsarbeid. 
 
Videre anbefales at det avsettes nødvendige midler til felles prosjekter med regional 
samordningseffekt. 
 
Bevilgningsvedtak gjøres i budsjett.  Denne sak er samordnet med budsjettdokument. 
 
Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen 
 
2. Alle byggeprosjekter som er under realisering skal videreføres, fullføres og fullfinansieres i 

2002 med en foreløpig anslått restfinansiering på kr. 103 903 000. 
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3. Til videre plan- og prosjektarbeid i 2002 samt restfinansiering av byggeprosjekter skal det i 

budsjett 2002 innarbeides kr. 9 000 000 til RHF’s disposisjon. 
 
4. I budsjett 2002 innarbeides kr. 650 000 for regionale utredningsprosjekter til medisinsk 

teknisk utstyr og IKT.  
 
5. Administrasjonen RHF bes snarest utrede nødvendige system og byggeregnskap for å sikre en 

regional administrering, dokumentasjon og styring med investeringsprosjekter.  Til dette 
formål innarbeides kr. 1 100 000 i budsjett 2002.   

 
6. Styret tar til etterretning de supplerende styringstiltak som HD har iverksatt for 2002.  Helse 

Nord RHF skal iverksette utfyllende styringstiltak for å sikre en samordning av viktige 
arbeidsområder innen helseregion nord.  Det vises til saksframlegget når det gjelder 
investeringssektoren. 

 
7. Styret forutsetter at nødvendige bevilgningsvedtak gjøres i budsjett 2002. 
 
 
 
 
 
 
Bodø den 16.01.2002 
 
 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm.direktør 
  
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Utrykte vedlegg: Departementets registrering over investeringer  
 i utstyr og bygninger 1999-2002. 
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UTREDNING 
 
 
Innledning  
I saken legges frem et forslag til investeringsprosjekter i 2002.  Styringsdokumentet fra 
Helsedirektoratet (HD) gir Helse Nord RHF styringsimpulser og økonomiske tilskudd til styring 
av investeringer i 2002.  De økonomiske rammene er stramme og det er ikke økonomisk 
handlingsfrihet utover å fullføre allerede igangsatte byggeprosjekter. 
 
Per dato har ikke administrasjonen mottatt informasjon om alle pågående investeringsplaner og – 
prosjekter.  Administrasjonen vil legge frem en egen sak, til et senere møte, med en ny 
gjennomgang av budsjettsituasjonen for investeringer.  Departementet har bedt om en slik 
oversikt med frist for innsending 31. januar 2002.  
 
Bakgrunn 
I basistilskuddet til Helse Nord RHF er innarbeidet disse tilskudd til investeringer: 
 

• Utstyrsplan  63,8 mill. kroner 
• Psykiatriplan  0 
• Rest investeringer 92,0 mill. kroner 

 
System for finansiering av investeringer er ikke fastlagt.  Eieren (HD) vil vie dette området større 
oppmerksomhet i 2002.  Administrerende direktør (AD) forventer at finansieringsordningene for 
investeringer vil være klar ved framlegging av revidert nasjonalbudsjett i mai 2002.  
 
Finansiering av enkeltprosjekter innen Opptrappingsplan for psykisk helse dekkes med 60 % 
kontanttilskudd og 40 % egenandel.  Det skal være tatt høyde for egenandel ved fastsettelse av 
basistilskuddet.  Tildeling av midler til nye enkeltprosjekter skjer på bakgrunn av søknad til 
departementet med søknadsfrist 10. mars 2002. 
 
I helseregion Nord har departementet godkjent ett prosjekt for utbetaling av støtte gjennom 
opptrappingsplanen - Akuttenhet, samisk kompetanseenhet, DPS Lakselv, Finnmark til  
kr. 3 803 000 (godkjent kostnadsramme).  Helse Nord er forpliktet til å overta prosjektet.  
Kontanttilskuddet fra departementet utbetales når melding om ferdigstillelse er mottatt i 
departementet.  
 
Direkte tilskudd til godkjente kostnader til stråleterapiutstyr og bunkere ytes under kreftplanen.  
Utbetaling av midler over kreftplanen vil være basert på søknad fra Helse Nord med søknadsfrist 
15. februar 2002.  Andre investeringer i bygningsmassen må dekkes av investeringsavsetningene 
i basistilskuddet. 
 
I helseregion Nord har departementet lagt til grunn at den 4. strålemaskinen kan starte opp ved 
regionsykehuset i Tromsø i løpet av 2002. 
 
Generelt om styring av investeringer i 2002. 
Eierens (HD) har lagt til grunn at Helse Nord fra 1. januar 2002 tar et samlet totalansvar for 
investeringene.  I oppstarten har departementet innført noen supplerende styringstiltak som er 
punktvis sammenfattet nedenfor. 
 
• Helsedepartementet forutsetter et nært samarbeid med styrene for konkret utforming og 

gjennomføring av styringsopplegget for investeringer i interimsperioden (2002). 
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• Helse Nord må legge til grunn en streng praksis for de rammer som gis for videreføring av 

eksisterende prosjekter og særlig ved vurdering av nye prosjekter. 
• Det kan ikke ventes noen økning av investeringsmidlene i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett 
• Øremerkede tilskudd i henhold til psykiatriplanen, kreftplanen og plan for IT-utstyr skal 

gjennomføres i henhold til beskrivelsen i HD styringsdokument. 
• Helse Nord har fullmakt til å videreføre prosjekter/byggetrinn som er bundet opp gjennom 

inngåtte byggekontrakter. 
• Andre kontrakter skal vurderes hevet hvis disse krever store bevilgninger i 2002 eller 

innebærer vesentlige strukturelle bindinger.  Departementet skal orienteres. 
• Helse Nord har fullmakt til å treffe beslutninger vedrørende alle prosjekter som er mindre 

enn 50 mill. kroner og større prosjekter som har fått tilskudd fra psykiatriplanen eller 
kreftplanen.   

• Øvrige  prosjekter mellom 50 og 250 mill. kroner skal forelegges departementet før 
godkjenning om byggestart. 

• Prosjekter over 250 mill. kroner skal legges frem for departementet til avgjørelse vedrørende 
vedtak om videreføring eller stans av prosjektet. 

 
Utredning 
Fra HD foreligger en total oversikt over investeringer ved Helse Nord RHF, fylkene i nord og 
institusjoner.  Denne oversikten har ingen formell status i fylkeskommunene selv om disse 
foreløpige opplysningene er innhentet fra eiendomskontorene i fylkeskommunene.  Oversikten er 
ikke oppdatert da både enkeltprosjekter er falt ut og kostnadene er tidligere anslag. 
 
Oversikten viser en foreløpig total kostnad for planer/prosjekter som krever investeringer i 
bygninger og utstyr i helseregion Nord på ca. 3,7 mrd. kroner.  Regnskap 2000 og prognose 2001 
viser et årlig volum på ca. 400 mill. kroner til investeringer i utstyr og bygninger.  Etterspørselen 
i 2002 er registrert til ca. 500 mill. kroner.   
 
Departementets oversikter legges til grunn som et startgrunnlag for videre oppfølging og 
behandling av investeringer og byggeprosjekter.  De foreløpige oversikter legges således til grunn 
både i våre prioriteringer for budsjett 2002 og i det videre arbeid med den første rapportering om 
budsjettsituasjonen for investeringer som HD ber om innen 31.01.2002. 
 
Med et tilskudd fra HD til investeringer i 2002 på 91 mill. kroner har Helse Nord en 
underdekning på ca. 345 mill. kroner for å dekke etterspørselen fra helseforetakene.  For eventuelt 
å øke investeringsrammen må midler enten overføres fra drift til investering og/eller tilskuddet fra 
departementet må økes.  Departementet sier at det kan ikke ventes noen økning av 
investeringsmidlene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.   
 
Administrasjonen vil følge opp med nye søknader om økonomiske tilskudd til investeringer til 
nye prosjekter som ledd i opptrappingsplan for psykisk helse og investeringer under kreftplanen.  
Plan og prosjektarbeidet er ikke ferdig blant annet fordi behandlingen av fylkeskommunenes 
søknader til HD i 2001 ikke er ferdig og/eller svar fra HD foreligger ganske nylig. 
 
Det anbefales at følgende prosjekter fullføres i 2002 da disse er under bygging/ godkjent og ingen 
av disse krever store bevilgninger og/eller har vesentlige strukturelle bindinger: 
• Helse Finnmark HF 

-  DPS Midt-Finnmark - Akuttenhet, samisk kompetanseenhet   kr.   3 803 000 
-  DPS Midt-Finnmark – Kontor akutt enhet, samisk kompetanseenhet kr.      300 000 
-  BUP Midt-Finnmark – Familiebehandlingsenhet    kr.   5 500 000 
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• Universitetssykehuset Nord Norge HF 

-  RiTø  Auditorium fløy A       kr.   6 300 000 
-  RiTø  Utvidelse stråleterapi fløy D      kr. 10 500 000 
-  RiTø  Administrasjonsfløy fløy D      kr.   7 000 000 
-  Åsgård  Restaurering bygg 5       kr.   2 500 000 
 

• Helse NorTro HF 
-  Stokmarknes  Modernisering vaskeri      kr.   2 000 000 
-  Harstad  Utvidelse poliklinikk       kr.   5 000 000 
-  Stokmarknes  Psyk. bo- og beh. enhet Bø     kr.   5 200 000 
 

• Helse NSS HF 
-  NSS  Dagkirurgi/ mammografi       kr.      100 000 
-  NPS  Dampkjele, varmerør S-59 bygg      kr.   1 800 000 
-  Lofoten  Midlertidige lokaler Bup/ Vop     kr.      900 000 
-  NSS  Pasienthotell        kr. 52 000 000 
-  NSS Utviklingsplan         kr.   1 000 000 
 

• Helse Helgeland HF 
-              0 

 
SUM Helseforetak  Investeringer bygninger      kr. 103 903 000 
 
På grunn av usikkerhet til kostnadsoverslag og manglende samordning mellom fylkeskommunen 
og Helse Nord RHF når det gjelder disse byggeprosjektene, anbefales 2 mill. kroner satt av som 
sikkerhet for restfinansiering.   
 
Til videre plan og prosjektarbeid anbefales satt av 7 mill. kroner.  I dette anslaget er ikke tatt med 
midler til prosjektering av enkeltprosjekter innen Opptrappingsplan psykiatri, men nødvendige 
planmidler til videreføring av planarbeid for utarbeiding av ny søknad til departementet om 
godkjenning av tilskudd til enkeltprosjekter. 
 
SUM Helse Nord RHF  Plan og prosjektarbeid samt restfinansiering  kr.   9 000 000 
 
Tilskuddet til investeringer til utstyr inngår i en statlig femårig plan for å bedre utstyrssituasjonen 
i norske sykehus.  Helse Nord RHF har en totalramme over utstyrsplanen på om lag 486 mill. 
kroner for hele planperioden (1998-2003).  Forbruk per utgangen av 2000 var på om lag 235 mill. 
kroner.   
 
Til investeringer til utstyr (ført i kapitalregnskapet) har HD kartlagt forbruk i 1999/2000 og 
prognose for 2001 for Helse Nord RHF; fordelt på de tre fylkene. 
 
Investeringer utstyr – 1000 kr. 
 Regnskap 1999 Regnskap 2000 Prognose 2001 
Nordland fylkeskommune 62 994 75 630 114 791 
Troms fylkeskommune 46 977 76 155 ??? 
Finnmark fylkeskommune 25 549 39 245 31 119 
    
Helse Nord RHF 135 520 191 030 145 910 
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Styringsdokumentet sier at Helse Nord skal investere og rapportere for 63,8 mill. kroner i 2002.   
Investeringstilskuddet skal dekke 60 % av kostnaden.  Resterende del er lagt inn i basisrammen 
til drift.  Kostnadsrammen for investeringer til utstyr som gir investeringstilskudd er dermed 
106,3 mill. kroner i 2002. 
 
HD ber om at Helse nord gjennomgår de planlagte utstyrsinvesteringene og fordeler midlene i 
samsvar med forutsetningene.  Videre ber HD om en oversikt over utstyrsinvesteringene i 
regionen innen 1. april 2003.  Det vil legges frem egen sak for Helse Nord RHF med fordeling av 
investeringsmidler til medisinsk teknisk utstyr og utstyr til IT. 
 
To utstyrsprosjekter bør nevnes fordi disse er spesielt viktige for helseregionen.   
 
- Universitetssykehuset og NSS har samarbeidet om å bedre tilbudet til hjertepasienter og  

tilbudet innen andre spesielle utredninger som krever spesielt utstyr (angio-/ intervensjons 
–laboratorium og gammakamera).  Dette er spesielt kostbart utstyr og investeringene ved 
NSS alene er anslått til 45,7 mill. kroner (inkl. bygningsmessige tiltak).  Tiltaket bør 
utredes i en totaløkonomisk sammenheng hvor en ser på kapital/ finanskostnader, 
driftsøkonomiske konsekvenser og pasienttilbudet.  Utstyret og kompetansen i bruken av 
dette bør være samordnet slik at universitetssykehuset og NSS har ens og kompatibelt 
brukermiljø.   

- I helseregion nord må det satses på gode kommunikasjonsløsninger på grunn av geografi og 
mangel på spesialister for en rekke sentrale oppgaver.  Røntgeninformasjonssystem og 
bildebehandlingssystem (RIS/PACS) bør prioriteres bygd opp snarest mulig i et regionalt 
nett.  Kostnadene for systemet er fortsatt høye.  I Nordland fylkeskommune ble et nett for 
nordlandssykehusene anslått til en kostnad på 45 mill. kroner i 2000.  Flere sykehus har 
allerede etablert helt eller delvis løsninger.  Universitetssykehuset har en fullt utbygd web 
løsning som har fungert godt i noen år.  En RIS/PACS løsning vil også kreve digitalisering av 
øvrig røntgenutstyr.  Arbeidet er viktig for hele regionen og det bør iverksettes et regionalt 
prosjekt. 

 
Vedlikeholdsinvesteringer (ført i kapitalregnskapet) er av HD kartlagt i regnskap 1999/2000 og 
prognose for 2001. 
 
Vedlikeholdsinvesteringer – 1000 kr. 
 Regnskap 1999 Regnskap 2000 Prognose 2001 
Nordland fylkeskommune 0 0 0 
Troms fylkeskommune 10 019 5 696 ??? 
Finnmark fylkeskommune 6 292 9 811 3 975 
    
Helse Nord RHF 16 311 15 507 3 975 
 
Behovet for vedlikehold er trolig langt større enn hva som kommer til uttrykk i kartleggingen fra 
HD.  Finnmark fylkeskommune har gitt uttrykk for at det kun er avsatt midler til utbedring av 
akutte vedlikehold.  Etterslep av vedlikehold er av samme fylkeskommune vurdert til 140 mill. 
kroner.   
 

Åpningsbalanse 
HD har hatt eksterne konsulenter til arbeidet med åpningsbalansen for helseforetakene.  Denne 
informasjonen er under kvalitetssikring i departementet og er ikke tilgjengelig per dato.  
Informasjon om åpningsbalansen forventes å foreligge innen 1. april 2002. 
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Byggeregnskap og styringssystem 
De tre fylkeskommunene i nord hadde ikke samme type byggeregnskap og samme system for 
dokumentasjon.  Per dato har verken Helse Nord RHF og/eller helseforetakene egne 
byggeregnskap og/eller dokumentasjonssystem som er nødvendig for administrering og styring av 
byggeprosjekter.  Administrasjonen har startet en foreløpig kartlegging av situasjonen for å legge 
et grunnlag for raskest mulig beslutning om valg av system.  Intensjonen er et felles system som 
er fullt integrert med vårt/ våre regnskapssystemer.  Denne utredningstjenesten må kjøpes av 
eksterne konsulenter.  Prosjektet er omfattende og bør sees i sammenheng med valg av andre 
systemer innen teknisk/ merkantil sektor for innkjøp, utstyrsregister, forvaltning/drift og 
vedlikehold m.m.  Prosjektet anslås foreløpig til 4-6 månedsverk konsulenttjenester til en kostnad 
av 1,1 mill. kroner. 
 

Konsekvenser  
Manglende investeringstilskudd har gitt en situasjon hvor Helse Nord kan risikere en kortere eller 
lengre stopp i nye byggeoppdrag.  Regionen har ikke investeringstilskudd til å gjennomføre 
allerede påbegynte byggetiltak.  Plan og prosjektarbeidet kan stoppe opp med store konsekvenser 
for fremdrift og nødvendige investeringer i 2003. 
 
Investeringsnivået innen spesialisthelsetjenesten ser ut til å få et merkbart fall sammenlignet med 
de senere års investeringer under fylkeskommunen.  Samtidig har helseforetakene et uttrykt 
behov som langt overskrider disponible investeringsmidler.  Spesielt må nevnes et akkumulert 
behov for ekstraordinært vedlikehold.  En del av disse oppgavene er vedlikehold som er pålegg 
og/eller lovregulerte sikringstiltak;  jfr. brannsikring. 
 
Uten dekkende system for regnskap og dokumentasjon kan merkostnaden for 
investeringsprosjekter bli betydelig på grunn av mangelende felles verktøy for administrering og 
styring av investeringsprosjekter.  For helseregion nord pågikk over 100 byggeprosjekter de siste 
fire år i henhold til HD kartlegging.  Prosjektenes størrelse varierte fra noen få millioner kroner til 
NSS utviklingsplan med en samlet ramme på 1,9 milliarder kroner.  Sist nevnte prosjekt er delt 
inn i en rekke delprosjekter. 
 
Oppsummering 
Helsedirektoratet har gitt et tilskudd til investering i byggeprosjekt på 92,0 mill. kroner. 
Administrasjonen anbefaler at Helse Nord RHF godkjenner at alle byggeprosjekter som er under 
realisering blir videreført og fullført i 2002 med en foreløpig anslått samlet restfinansiering på kr. 
102 903 000.  Til videre plan- og prosjektarbeid i 2002 samt restfinanisering av byggeprosjekter 
anbefales satt av kr. 9 000 000. 
 
Det vil legges frem egne saker for styret i Helse Nord RHF vedrørende: 
 
• Fordeling av investeringsmidler til medisinsk teknisk utstyr og utstyr til IT 
• Plan/ program for ekstraordinært vedlikehold med bakgrunn i pålegg og/eller lovregulerte 

sikringstiltak 
• En samlet redegjøring om budsjettsituasjonen for investeringer og tiltak for videre plan- og 

prosjektarbeid 
• Utredning og søknad til departementet om tildeling av midler til enkeltprosjekter innen 

Opptrappingsplanen for psykiatri og Kreftplanen 
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Administrasjonen organiserer to utredningsprosjekter med sikte på å avklare en strategi for tiltak 
og ekstraordinære investeringer for/ved 
 
• Angio-/ intervensjonslaboratorier og gammakamera ved NSS og RiTø 
• RIS/ PACS nett i helseregion nord og digitalisering av røntgenlaboratorier ved alle 

helseforetak 
 
Til dette arbeidet anbefales kjøp av ekstern konsulenthjelp innenfor en samlet ramme på ca. 3-4 
månedsverk og til en samlet anslått kostnad på 0,65 mill. kroner. 
 
Administrasjonen organiserer et utredningsprosjekt for anskaffelse av felles system for 
byggeregnskap og dokumentasjon innen teknisk/ merkantil sektor.  Ekstern konsulenthjelp nyttes 
innenfor en anslått samlet ramme på 4-6 månedsverk og til en samlet kostnad på 1,1 mill. kroner. 
 

 
Foruten HD’s supplerende styringstiltak anbefales at Helse Nord RHF iverksetter disse 
styringstiltak for 2002: 
 
• Plan- og prosjekter som krever investeringstilskudd skal godkjennes av Helse Nord RHF før 

iverksetting 
• Kjøp av større medisinsk teknisk utstyr og IKT utstyr skal  samordnes for helseregion nord 

med felles protokoller og standarder. 
• Helse Nord RHF har som siktemål å innføre felles system og felles byggeregnskap som er 

integrert i det generelle regnskapssystemet. 
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STYRESAK  10-02 
 
 
 

Møtedato: 22.01.2002 

 
 
 
 
ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNING I HELSE NORD RHF.   
 
 
 
Sammendrag av utredning 
I administrasjonen Helse Nord RHF er tilsatt en person som rådgiver med arbeidsområdet 
eiendom.  Arbeidsområdet kan omfatte eiendom, bygninger, utstyr, innkjøp, utvikling og 
utbygging av fysiske ressurser samt forvaltning, drift og vedlikehold.  En gjennomgang av 
arbeidsoppgaver og deling av disse oppgaver mellom RHF og HF viser behov for styrking av 
staben i RHF med 2 stillinger.  I tillegg må RHF i interimsåret 2002 basere seg på kjøp av 
tjenester fra eksterne konsulenter og fylkeskommunene.  
 
Til sammen tre stillinger skal sikre en minimum bemanning for å ivareta eier- og byggherrerollen 
for alle større prosjekter i Helse Nord slik at nødvendige styrings-og kontrollfunksjoner blir 
ivaretatt.  Videre skal stillingene ivareta samordningsoppgaver for regionale prosjekter innen 
vedlikehold, organisering av større utstyrskjøp og herunder felles anbud, utvikling av system og 
rutiner samt nødvendig standardiseringsarbeid. 
 
Hovedprinsippet i denne vurdering er at helseforetakene skal selv løse de konkrete oppgaver 
innen teknisk sektor/infrastruktur.  Byggeprosjekter skal i hovedsak organiseres av det enkelte 
foretak.  Ved større byggeprosjekter bør hovedprinsippet være at det etableres en egen 
prosjektorganisasjon.  Helse Nord RHF har et samlet totalansvar for investeringene. 
 
Arbeidet organiseres i en nettverksmodell med horisontal kommunikasjon mellom foretakene.  
Internt i RHF administrasjonen løses større arbeidsområder med teamorganisering.  
 
Administrasjonens vurdering 
For en stor del har oppgaver tilknyttet eiendom vært ivaretatt sentralt i fylkeskommunene ved 
eiendomskontorene/ fylkesbyggesjefer.  Helseforetakene har et forskjellig utgangspunkt for å 
overta dette ansvarsområdet.  De største foretakene er noe bedre stillet enn de mindre.  Helse 
Nord har ikke system og rutiner som sikrer nødvendig dokumentasjon og regnskap innen teknisk 
sektor.  De delsystemer som finnes er forskjellige og det må gjennomføres et samordningsarbeid 
for å få på plass nødvendige konsernløsninger. 
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En rekke tjenester må i dette overgangsåret kjøpes av eksterne konsulenter og/eller 
fylkeskommune da egen organisasjon ikke har kompetanse, kapasitet eller av praktiske hensyn.  
RHF har styringsansvaret for samtlige investeringsprosjekter i regionen, herunder også styringen 
av alle store byggeprosjekter.  Departementet vil ivareta en overordnet styringsfunksjon for større 
prosjekter i nært samarbeid med Helse Nord RHF. 
 
For å sikre en forsvarlig behandling av investeringsprosjekter og organisere dette vurderer 
administrasjonen behov for en minimum styrking av staben med 2 stillinger. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Styret viser til saksutredningen og slutter seg til de hovedprinsipper som er lagt for organisering 
av arbeidet innen virksomhetsområdet teknisk sektor. 
 
Administrasjonen i RHF styrkes med 2 nye stillingshjemler. 
 
 
 
 
Bodø den 16.01.2000 
 
 
 
 
 
Marit Eskeland 
Adm.direktør 
  
 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Utrykte vedlegg: Notat av 14.12.01 til Helse Nord RHF fra Hospitalitet as 
 Fremtidig anskaffelsesordning for norske helseforetak – etablering av ny  
 enhet i Vadsø 
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UTREDNING 
 
 
Innledning  
Denne saken foreslår en organisering av det ”tekniske” ansvarsområdet og skal bidra til at den 
interne organisering innen Helse Nord RHF blir ivaretatt på en hensiktsmessig og forsvarlig måte 
i 2002.  Det første driftsåret vil være en interimsperiode hvor det ikke er etablert noen struktur for 
styring og administrering på en rekke områder.  For noen ansvarsområder vil det ta noe lengre tid.  
Innkjøp skal eksempelvis organiseres med en felles innkjøpssentral for hele landet innen to år. 

 
Under samlebegrepet ”teknisk” ansvarsområde vil utredningen omhandle 
 
• Eiendom  
• Bygninger 
• Teknisk utstyr 
• Medisinsk teknisk utstyr 
• IKT 
• Innkjøp 
• Utvikling og utbygging av fysiske ressurser 
• Forvaltning, drift og vedlikehold 
 
Innen arbeidsområdet er følgende funksjoner/stillinger knyttet til seksjon for organisasjon 
 
• Rådgiver eiendom 
• IKT leder og rådgiver IKT 
 
Det er tilsatt saksbehandler i stilling som rådgiver eiendom mens de to stillingene innen IKT 
området er lyst ledig. 
 
Bakgrunn 
Eier (HD) har gjennom styringsdokumentet til Helse Nord RHF klargjort hva som er mål, 
rammer, premisser og resultatkrav, og hvilke økonomiske midler som er stilt til disposisjon i 
2002 for Helse Nord RHF.  Virksomheten skal drives innen rammen av styringsdokumentet og 
for øvrig i henhold til de lover og forskrifter som regulerer spesialisthelsetjenesten. 
 
Lov om helseforetak, stiftelsesprotokoll med vedtekter og styringsdokument regulerer de formelle 
forhold mellom regionalt nivå og helseforetakene. 
 
Det er en hovedintensjon å oppnå organisatorisk legitimitet innen Helse Nord.  Dette betyr et 
bevisst arbeid for å oppnå aksept på organisasjonsprinsipper og arbeidsdeling.  Samtidig skal 
organisasjonsleddenes integritet ivaretas.  Både det regionale nivå og helseforetakene skal ha så 
vidt klare rammebetingelser og relasjoner at størst mulig selvstendighet i beslutninger kan 
oppnås. 
 
Eier (HD) har overlatt ansvaret for den utøvende tjenesteproduksjon til Helse Nord.  Vi skal 
omsette dette i et strategisk og operativt arbeid.  Der gies vilkår for økonomiske tilskudd og det er 
fastlagt rapporteringsrutiner og oppfølgingsprosedyrer. 
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Administrasjonen i Helse Nord RHF skal organiseres på en slik måte at ovenstående 
rammebetingelser kan ivareta oppgaver for eier.  Den tekniske infrastruktur er i hovedsak 
støttefunksjoner for den operative pasientbehandling.  Vi må sikre at regionen har og utnytter en 
felles kompetanse og at samordning skjer slik at regionen unngår dublering av løsninger. 
 
I et lengre tidsperspektiv skal helseforetakene i størst mulig grad selv løse de konkrete oppgaver 
innen teknisk infrastruktur.  Byggeprosjekter skal i hovedsak organiseres av det enkelte foretak.  
Ved større byggeprosjekter bør hovedprinsippet være at det etableres en egen 
prosjektorganisasjon. 
 
Som nevnt er 2002 et overgangsår hvor det må søkes etter praktiske løsninger for alle typer 
oppgaver. 
 
Organisering i andre RHF 
Administrasjonen kjenner ikke til detaljer i organisering av arbeidsområdet i de øvrige RHF.  
Generelt vurdert har vi det inntrykk at to hovedlinjer følges: 
 
• Større byggeprosjekt organiseres som autonome organisasjoner i form av egne helseforetak 

eller med egne prosjektorganisasjoner 
• Avtalebasert organisering av spesifikke arbeidsområder. 
 
Her kan nevnes at Helse Midt Norge har besluttet å legge det store byggeprosjektet Nye RiT 
direkte inn under RHF og gir prosjektet navnet Helsebygg Midt Norge med eget styre.  
Tilsvarende prinsipp følges foreløpig i Helse Øst hvor byggeprosjekter blir egne helseforetak. 
 
Relasjoner til HF 
Vedtektene for Helse Nord RHF sier under § 6 Hovedoppgaver blant annet 
 

”Helse Nord RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier, med sikte på 
en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse”. 
 

Vedtektene omhandler i liten utstrekning formål og ansvar for den tekniske infrastruktur annet 
enn vedtak om salg av eiendom;  som skal treffes av foretaksmøtet.  Styret i RHF kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor en ramme på 10 mill. kroner. 
I loven slås det fast at helseforetakene eies av regionalt helseforetak.  Styret skal derav ”sørge for 
at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll”(lovens §28). 
 
Det påhviler det regionale helseforetakets ledelse å ivareta de politiske, faglige og økonomiske 
hensyn når den konkrete organisering velges.  
 
Vedtektene for helseforetakene hjemler at ”vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom skal 
treffes av foretaksmøtet i Helse xxxxxx HF etter at saken har blitt forelagt foretaksmøtet i Helse 
Nord RHF”.  Midler, eiendeler og gjeld som overføres helseforetakene skal registreres i 
helseforetakets regnskapsbøker;  evt. med en foreløpig åpningsbalanse.  Netto verdi av eiendeler 
og gjeld knyttet til virksomheten fratrukket gjeld til eier vil utgjøre tingsinnskuddet i 
helseforetakene. 
 
Hovedrollene i det nye styringssystemet er at RHF er eier og har en bestiller og styringsrolle for 
all virksomhet. 
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Utredning 
I denne utredningen gis en kort gjennomgang av de ulike oppgaver som tilligger ”teknisk” sektor 
og en anbefaling av arbeidsdeling mellom RHF og HF. 
 

Utvikling, plan og prosjektering 
Lønnsomhet ved investeringer kommer i den nye organiseringen av spesialisthelsetjenesten 
sterkere i søkelyset.  Dette krever at virksomhets- og organisasjonsutvikling får en større 
oppmerksomhet ved utviklings- og byggeprosjekter.  Tidligere har selve bygget og 
byggeprosessen hatt hovedfokus mens utviklingen av virksomheten har kommet i annen rekke.  
Det vil bli et krav at alle byggeprosjekter skal kunne dokumentere en totaløkonomi hvor både 
kapital- og finanskostnader, driftskostnader og driftsinntekter ved realisering av prosjekter er 
kalkulert.  Byggeprosjektene får således et klarere mål om å betjene virksomheten 
 
De som har ansvar for virksomheten må ha ansvar for byggingen.  Byggeprosjekter må 
organiseres slik at ansvar for og kapasitet til virksomhetsplanlegging blir ivaretatt. 
 
Byggeprosjekter må ha en god plan- og beslutningsprosess hvor virksomhetsutvikling og bygging 
er integrerte prosesser.  I en tidlig fase er det behov for kompetanse og mandat i overordnede og 
strategiske spørsmål samt kompetanse i disposisjon/design av prosjektorganisasjon og prosesser.  
Den tidlige fasen i prosessen bør ivaretas på sentralt nivå.  Beslutningsnivåene må flyttes nedover 
og nærmere prosjektet etter hvert som man går fra den overordnede planleggingen til den 
konkrete gjennomføring og bygging.   
 
Art og omfang av investeringsprosjektet bestemmer også hvordan prosjektet organiseres.  De over 
100 investeringsprosjekter vi har løpende i helseregion nord favner fra nybygg med ny 
virksomhet til vedlikeholdinvesteringer og større utstyrsankaffelser. 
 
Et hovedprinsipp vil være at sterkt driftsrelaterte investeringsprosjekter vil styres og organiseres i 
alle faser av det enkelte foretak.  Større investeringsprosjekter vil i en tidlig fase initieres, styres 
og organiseres sentralt. 
 
Moderne metoder og teknikker kommer sterkere til anvendelse i prosjekter innen helsesektoren.  
Dette stiller særskilte krav til organisering og bemanning.  Denne kompetansen bør være 
tilgjengelig innen alle prosjekter og tilsier en viss konsentrering av virksomheten og en utfordring 
i å oppnå kontinuitet for kompetansepersonell.  Slik kompetanse bør kombineres med både egne 
folk og innleie av eksterne konsulenter.  Slike vurderinger må gjøres i det enkelte tilfelle av 
prosjekteier/byggherre. 
 
Arbeidsdelingen mellom RHF og HF anbefales å være slik at RHF defineres som eier og 
byggherre for alle prosjekter av en viss størrelse og/eller prosjekter som har en regional 
samordningsfunksjon.  I interimsperioden 2002 gjelder dette alle prosjekter over 50 mill. kroner 
og alle prosjekter som får tilskudd fra psykiatriplanen og kreftplanen. 
 
Eier/byggherre må kunne identifisere og definere prosjekter og ta de nødvendige inititativ for å 
organisere disse.  Videre må eier/byggherre kunne utarbeide, implementere, vedlikeholde og 
utøve systemer for å planlegge, kontrollere og følge opp prosjekter.  RHF må også sikre enhetlige 
styrings- og arbeidsopplegg samt stille relevante krav til standard og kvalitet.  Sist nevnte krever 
retningslinjer og veiledning i programmering og prosjektering med prosjektadministrative 
manualer. 
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For en stor del kan ekstern kompetanse nyttes for en rekke av disse oppgavene.  Helse Nord bør 
også nytte den samlede kompetanse som finnes i foretakene gjennom etablering av et felles 
nettverk.  Det bør ikke etableres noen stor enhet i RHF for å ivareta eier/byggherrerollen.  Det kan 
være en vurdering i noe lengre perspektiv om RHF skal ha kompetanse til å gå inn som 
prosjektledere for noen regionale og/eller mindre investeringsprosjekter.  Samlet vurdert 
anbefales for 2002 å etablere et lite faglig kompetent miljø med 1-2 medarbeidere som kan dekke 
en god del av fagområdene. 
 

Ekstraordinært vedlikehold 
Utgifter til vedlikehold dekkes i all hovedsak over driftsbudsjettet.  En del vedlikehold er av en 
slik art at dette er finansiert som investeringer og dekkes over kapitalregnskapet.  Ansvaret for 
vedlikehold tilligger helseforetakene.  Plan-, prosjekt- og byggearbeid må også ivaretas på dette 
nivå.   
 
En del offentlige pålegg, konsekvenser av endringer i lov og forskrifter og praktiske ordninger har 
i noen tilfeller gitt at vedlikeholdsprosjekter er ivaretatt sentralt i fylkeskommunen som 
investeringer.  Her kan blant annet nevnes håndtering av risikoavfall, ventilering av 
anestesigasser, endringer av brannforskrifter og utslipp av fotokjemi.  Innen områdene 
brannsikring, inneklima, sikkerhet og helse er det fortsatt en rekke udekkede behov.  
Helsedirektoratet har bedt om en registrering av slike investeringsbehov i forbindelse med 
generell rapportering om budsjettsituasjonen for investeringer. 
 
Helse Nord RHF har en oppgave med initiering og organisering av felles prosjekter i regionen for 
ekstraordinært vedlikehold.  Dette vil være basert på innhentede oppgaver fra helseforetakene og 
en prioritering av tiltak.  Ansvaret for vedlikeholdet vil også i disse ekstraordinære tilfellene 
tilligge ledelsen ved helseforetaket. 
 
Det er ikke alle helseforetakene som har en organisasjon på plass for gjennomføring av slike 
prosjekter.  I slike tilfeller vil prosjektleder og prosjekteringskompetanse kjøpes enten av ekstern 
konsulent eller ved et annet foretak.  I noen tilfeller vil vedlikeholdsinvesteringer måtte 
samordnes med andre byggeprosjekter.  RHF vil ikke gå inn i noen prosjektrolle for dette 
arbeidsområdet annet enn å sikre en samordning i helseregion nord. 
 

Medisinsk teknisk utstyr og informasjonsteknologi 
2002 er siste året i en femårig plan for å bedre utstyrssituasjonen ved norske sykehus.  Dette 
planarbeidet har gitt noe merarbeid for fylkesadministrasjonen sentralt.  Fortsatt gjenstår noe 
kartlegging, samordning og rapportering i 2002 før prosjektet er sluttført.  Selv om dette gjelder 
investeringer har arbeidsområdet vært ivaretatt av økonomi og fagarbeidere i 
sentraladministrasjonen. 
Tilsvarende gjelder at plan og investeringer innen IKT har vært ivaretatt utenom 
eiendomsforvaltning.  Det forutsettes ingen endring av denne arbeidsdeling.   
 
I spesielle tilfeller vil det være behov for samordning i regionen av større utstyrsanskaffelser.  
RHF vil i hovedsak ivareta en organisering av slike enkeltprosjekter mens utførelsen skjer 
eksternt. 
Planarbeid innen IKT området kan skje regionalt.  Organisering av dette arbeidsområdet er per 
dato ikke klarlagt. 
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Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)  
Ved kartleggingen av eiendommer og systemer m.m. og utarbeiding av åpningsbalanse ble også 
FDV kartlagt både ved det enkelte sykehus og ved sentral eiendomsenhet i fylkeskommunen.  I 
kartleggingen er det skilt mellom ansvar/planlegger og utøver.  Kartleggingen viser at 
forvaltningsoppgavene for en del har vært ivaretatt sentralt i  fylkeskommunene mens drift og 
vedlikehold i hovedsak har vært ivaretatt på sykehusene.  Kartleggingen er ikke homogen i 
betydningen av at de ulike organer vurderer spørsmålsstillingene forskjellig. 
 
Etter samråd med noen direktører for helseforetakene gis en generell anbefaling om at FDV 
oppgaver ved sentral administrasjon avvikles og at disse overtas av helseforetakene.  AD slutter 
seg til denne strategi og ønsker å fase ut FDV oppgaver for eiendomskontorene i 
fylkeskommunene så snart inngåtte kontrakter er utløpt.   
 
For en del områder kan det være nyttig og nødvendig å samordne systemer.  Det tenkes her blant 
annet på internkontroll/HMS og systemer for dokumentasjon (tegninger, tekniske opplysninger). 
Ivaretakelsen av felles samordning av arbeidsområdene bør skje i en nettverksorganisering 
mellom helseforetakene og Helse Nord.  Nødvendig kompetanse for å bygge opp dette nettverk 
må delvis kjøpes av eksterne leverandører. 
 

Innkjøp 
Fylkeskommunene har hatt en samordning av innkjøp for en rekke varegrupper og tjenester.  
Arbeidet har bestått i å inngå rammeavtaler, forberede og følge disse opp i form av prosjekter og 
gi informasjon og opplæring til institusjonene. 
 
Det inngås avtaler med de tre fylkeskommunene om å prolongere dagens ordning.  Når 
rammeavtaler utgår på gyldighetsdato videreføres arbeidet ved et nettverkssamarbeid mellom 
helseforetakene og med evt. bistand fra fylkeskommunens innkjøpsorganisasjon.  Herunder 
inngår også forsikringsordninger som prolongeres med ett år. 
 
Felles innkjøpsorgan i Vadsø påregnes å være etablert i løpet av to år.   Dette organ vil overta en 
stor del av det samordningsarbeid som i dag utføres av fylkeskommunene.  E-handel er løpende 
under utvikling og innføring.  Dette er et utviklingsområde som bør få større oppmerksomhet de 
nærmeste årene i det regionale system. 
 

System og rutiner  
Helse Nord RHF mangler system og rutiner for å ivareta administrasjon og styring av 
eiendomssektoren og byggeprosjekter.  Dette har delvis sammenheng med at de tre 
fylkeskommunene ikke hadde samme ordninger og at en samordning krever betydelig ressurser 
og kompetanse.  Utfordringene er flere og her nevnes 
 
• Et felles byggeregnskap for helseregion nord som er fullt integrert med konsernets 

budsjett/regnskap 
• Dokumentasjonssystem for tegninger og teknisk spesifikasjon 
• Et kvalitetssikringssystem som utvikles i henhold til ISO standard  

(ISO 9000-kvalitetsstandarder; ISO 14000-miljøstandarder) 
• Standardiserte prosedyrer med mer i henhold til norsk standard (NS 3420 ”Byggebibelen”) 
• HMS system og internkontroll for Helse Nord og tilhørende helseforetak 
• Tilbuds- og anbudsprosedyrer i samsvar med gjeldende regelverk(EU-standard og CE merking) 

og ny lov om offentlige anskaffelser 
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• Prosjektorganisering som ivaretar brukermedvirkning, kvalitet og økonomi. 
• Diverse forskrifter på en rekke områder innen teknisk sektor 
• Katastrofeplaner og beredskap 
 
Standardisering er et område som har vært relativt dårlig dekket i det offentlige 
forvaltningssystem.  Eksterne konsulenter har bidratt med nødvendig kompetanse i konkrete 
prosjekter.  I forhold til Plan- og bygningsloven har eiendomskontorene i hovedsak innehatt 
kompetansen.  Det er uavklart hvilken rolle RHF administrasjonen skal ta i forhold til lov, 
forskrifter, regelverk, standardisering innen det teknisk relaterte området. 
 

Organisering 
Den foreløpige organisering av Helse Nord er i hovedsak basert på en hierarkisk oppbygging av 
et konsern.  Organisasjonen er så vidt ny at det har ikke vært utviklet alternative former verken 
innen helseforetakene eller til toppledelsen.   
 
I den fylkeskommunale organisasjon var det en stor grad av horisontal kommunikasjon gjennom 
egne kanaler/møter mellom tekniske sjefer, IT-ledere, innkjøpsansvarlige o.a.  Denne 
arbeidsformen var delvis formalisert i organisasjonen. 
 
Det anbefales en videreføring av horisontal kommunikasjon.  Det vurderes foreløpig ikke behov 
for en formalisering av noen organisasjonsledd eller faste rådgivende grupper innen teknisk 
sektor.  På konsernnivå anbefales at virksomhetsområdet teknisk infrastruktur (eiendom, bygning, 
teknisk utstyr, MTU, innkjøp og IKT) baseres på en web- eller nettverksorganisering.  Dette er en 
organisasjonsform som er relativt dynamisk og har implisitt en relativt stor grad av 
endringspotensiale samtidig som denne organisasjonsformen utnytter den kunnskap, kjennskap 
og kompetanse som finnes i organisasjonen.  Organisasjonsformen ivaretar godt de krav til 
informasjon og kommunikasjon som foreligger ved etableringen av et nytt konsern. 
 
En regional nettverksorganisering vil ha en felles verdibase og anbefales bygd opp virtuelt.  Det 
vil si at denne ikke er forankret i den formelle organisasjonslinje og har således en mulighet å 
oppnå legitimitet i organisasjonen.  Det anbefales at web baserte verktøy benyttes slik at felles 
arbeidsbord etableres mellom Helse Nord, helseforetakene og institusjonene.  Denne 
arbeidsformen er forelagt de administrerende direktører ved helseforetakene og er akseptert av 
alle foretakene (må gjøres). 
 
Internt i RHF-administrasjonen er det en rekke større oppgaver som krever et utstrakt samarbeid 
på tvers av seksjonene.  Et eksempel kan være opptrappingsplan for psykiatri.  Fagseksjonen er 
ansvarlig for planarbeidet men har løpende behov for samordning med både økonomi- og 
organisasjonsseksjon (eiendom/byggeprosjekt).  Prosjektet går over flere år og av denne grunn 
kan det være hensiktsmessig å legge en fastere struktur ved en teamorganisering.  Prosjektleder 
for opptrappingsplanen vil være teamleder med en ”ansvarlig” fra hver seksjon.  Alt ligger i dag 
til rette for dette i og med at RHF har samlet en bred kompetanse under samme ledelse.  
Helseforetakene bør ha en åpenbar nytte ved at de får en mer helhetlig vurdering underveis i 
prosessen og prosjektet forventes dermed å komme raskere frem til omforente beslutninger.  En 
rekke andre større oppgaver i kontoret, hvor investeringer og byggeprosjekt er implisert, kan med 
fordel organiseres på tilsvarende måte. 
 

Ressurser 
Avdelingen kan ikke dekke hele virksomhetsområdet teknisk infrastruktur innen regional 
styring/ledelse på en hensiktsmessig måte med dagens minimale bemanning.  Dette selv om Helse 
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Helse Nord RHF basererer seg på å kjøpe tjenester eksternt og arbeide mot en desentralisert 
løsning;  dvs. at helseforetakene selv settes i stand til å løse sine og felles oppgaver.  Det 
anbefales en styrking av nødvendige funksjoner, utover den ene stilling som rådgiver eiendom: 
 
• Det etableres et lite prosjektteam som skal ivareta eier- og byggherrerollen for alle større 

prosjekter i helseregion nord.  Disse skal identifisere, definere, organisere, veilede og 
kontrollere alle prosjekter på RHF nivå.  Til denne styrings- og kontrollfunksjonen bør det 
skje en styrking med ett årsverk. 

• Ivaretakelse av regionale prosjekter innen vedlikehold, organisering av større utstyrskjøp og 
herunder felles anbud, utvikling av system og rutiner samt standardiseringsarbeid bør dekkes i 
regional administrasjon.  Det anbefales ytterligere en stilling til dette arbeidsområdet .  

• Generell saksbehandling innen saksområdet ”teknisk” og herunder saker tilknyttet 
samordning av innkjøp, byggeregnskap m.m. dekkes av de til sammen tre stillingene som må 
ansees som et minimum. 

 
 
I interimsperioden 2002 må RHF basere seg på å kjøpe konsulenttjenester til utredning m.m. 
innen ”teknisk” saksområde. 
 
Ansvarsområdet må basere seg på å bruke den samlede kompetansen i administrasjonen.  
Herunder vil det være behov for støtte ved alle typer kontrakter, kalkyler, regnskapsføring og 
regnskapsanalyser, fagspørsmål innen helsefag m.m. 
 
Oppsummering 
I administrasjonen Helse Nord RHF er tilsatt en person som rådgiver med arbeidsområdet 
eiendom.  Arbeidsområdet kan omfatte eiendom, bygninger, utstyr, innkjøp, utvikling og 
utbygging av fysiske ressurser samt forvaltning, drift og vedlikehold.  En gjennomgang av 
arbeidsoppgaver og deling av disse oppgaver mellom RHF og HF viser behov for styrking av 
staben i RHF med 2 stillinger.  I tillegg må RHF i første driftsåret 2002 basere seg på kjøp av 
tjenester fra eksterne konsulenter og fylkeskommunene.  
 
Til sammen tre stillinger skal sikre en minimum bemanning for å ivareta eier- og byggherrerollen 
for alle større prosjekter i Helse Nord slik at nødvendige styrings-og kontrollfunksjoner blir 
ivaretatt.  Videre skal stillingene ivareta samordningsoppgaver for regionale prosjekter innen 
vedlikehold, organisering av større utstyrskjøp og herunder felles anbud, utvikling av system og 
rutiner samt nødvendig standardiseringsarbeid. 
 
Hovedprinsippet i denne vurdering er at helseforetakene skal selv løse de konkrete oppgaver 
innen teknisk sektor/infrastruktur.  Byggeprosjekter skal i hovedsak organiseres av det enkelte 
foretak.  Ved større byggeprosjekter bør hovedprinsippet være at det etableres en egen 
prosjektorganisasjon.  Helse Nord RHF har et samlet totalansvar for investeringene. 
 
Arbeidet organiseres i en nettverksmodell med horisontal kommunikasjon mellom foretakene.  
Internt i RHF administrasjonen løses større arbeidsområder med nettverksorganisering.  
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