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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I HELSE NORD RHF,  
DEN 24. FEBRUAR 2003 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

mandag, den 24. februar 2003 – kl. 08.30 til ca. kl. 12.00 
på møterom Oversikten i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, styresekretær / adm. leder 
Karin Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Finn Henry Hansen 
Kst. adm. direktør 
 
         
 
VEDLEGG  

 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.2.2003  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 16-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 24. februar 2003 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
ekstraordinært styremøte, den 24. februar 2003: 
 
Sak 16-2003 Godkjenning av saksliste. Side 2 
Sak 17-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. januar 2003. Side 3 
Sak 18-2003 Organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. 

Oppfølging og videre arbeid. Sakspapirer ettersendes snarest. 
Side 9 

Sak 19-2003 Ansattes representanter i styret Side 10 
Sak 20-2003 Orienteringssaker Side 13 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig   
 2. Informasjon fra Kst. adm. direktør til styret. Muntlig.   
Sak 21-2003 Eventuelt Side 16 
 
 
Bodø, den 17. februar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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 17.2.2003 200300113-5 012  
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Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 
 

 

STYRESAK 17-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 29. JANUAR 2003 
 

Møtedato: 24. februar 2003 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 29. JANUAR 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø, den 29. 
januar 2003 – fra kl. 11.00 til kl. 17.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe, Daniel Haga, Ellen Inga O. Hætta, 
Johan Petter Barlindhaug, Lisbeth Flågeng, Stig Arild Stenersen, Kari. B. Sandnes og Aud 
Lillian Utstrand. 
 
Fra administrasjonen: 
Fung. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke og 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol. Direktørene Anita Eriksen, Tor-Arne Haug, Jann-Georg 
Falch og Einar Hannisdal deltok under behandlingen av sak 11-2003. 
 
Hele administrasjonen fratrådte under behandling av sak 04-2003 og 05-2003. 
 
Observatører: 
Trude Gjernes, Nordlandsforskning. 
 
 
STYRESAK 01-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 01-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 02-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2002. 
Sak 03-2003 Prosjektstøtte til arbeidet med fase to i akuttprosjektene føde 

og kirurgi. 
Sak 04-2003 Oppsigelse administrerende direktør. Unntatt off. jfr. Offl § 4. 
Sak 05-2003 Konstituering av adm. direktør. Unntatt off. jfr. Offl § 4. 
Sak 06-2003 Rekruttering administrerende direktør - gjennomføring. 

Sakspapirene ettersendes. 
Sak 07-2003 Styringssystem og organisasjon i Helse Nord RHF. 
Sak 08-2003 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – opprettelse av 

aksjeselskap. Unntatt off. jfr. Offl § 6a. 
Sak 09-2003 Investeringsbudsjett 2003 
Sak 10-2003 Status kontantoppgjør med fylkeskommunene. Unntatt off. jfr. 

Offl § 5a / 6.2b. 
Sak 11-2003 Styringsdokument helseforetakene 2003. 
Sak 12-2003 Orientering om ansattes styrerepresentasjon og forholdet til 

avtaleverk, samt generelt forholdet til tillitsvalgte. 
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Sak 13-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra fung. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Status for innkjøpsavtaler. 
 4. Orientering om anbud vikartjenester - sykepleiere. 
 5. Mastergrad i sykehusledelse. 
 6. Bygg – Eiendom – Anlegg. Policy. Arbeidet videre. 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 14-2003 Referatsaker 
 1. Høring – rusreform II. Brev fra Helse Nord RHF til 

Sosialdepartementet. 
 2. Utskrift av møteprotokoll fra fylkestinget i Finnmark i 

desember 2002. Brev fra Fylkesrådmann til 
Helsedepartement. 

 3. Særutskrift: Uttalelse vedr. Hålogalandssykehuset 
Stokmarknes. Brev fra Hadsel kommune til styreleder i 
Helse Nord RHF. 

Sak 15-2003 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 02-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. DESEMBER 2002 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 12. desember 2002 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 03-2003  PROSJEKTSTØTTE TIL ARBEIDET MED
 FASE TO I AKUTTPROSJEKTENE FØDE  
 OG KIRURGI 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF bevilger inntil Kr. 1 500 000 til prosjektarbeid i helseforetakene i 

forbindelse med utredning av alternative løsninger for akutt kirurgi/føde.  
 
2. Administrerende direktør i Helse Nord RHF får fullmakt til å fordele denne bevilgningen 

til aktuelle helseforetak. 
 
3. Premissene for bruk av bevilgningen avklares i samarbeid mellom Administrerende 

direktør i Helse Nord RHF og de berørte helseforetaksdirektørene.        
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STYRESAK 04-2003  OPPSIGELSE ADM. DIREKTØR 
 Unntatt off. jfr. Offl § 4. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord tek oppseiinga frå Marit Eskeland til etterretning. 
 
2. Styret ber administrasjonen tilpasse avviklinga av etterlønsperioden, som er 1 år inkludert 

oppseiingsperioden, til Eskelands vidare- og etterutdanningsplanar. 
 
3. Styret i Helse Nord takkar Marit Eskeland for den store innsatsen ho la ned i si 

funksjonstid i etableringsfasen, og for eit godt og positivt samarbeid. 
 
 
STYRESAK 05-2003  KONSTITUERING AV ADM. DIREKTØR 
 Unntatt off. jfr. Offl § 4. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF konstituerer Finn Henry Hansen som administrerande direktør 

fram til ny direktør kan tre inn i stillinga. 
 
2. Leiar og nestleiar i styret får mandat til å forhandle fram lønns- og arbeidsvilkår for 

konstitusjonsperioden 
 
 
STYRESAK 06-2003  REKRUTTERING ADMINISTRERENDE  
 DIREKTØR - GJENNOMFØRING 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styrets leder gis fullmakt til, i samarbeid med ansettelsesgruppen, å videreføre arbeidet 

med rekruttering av administrerende direktør for Helse Nord RHF.  
 
2. Det etableres en ansettelsesgruppe bestående av styreleder Førde, styrets nestleder Moe og 

ansatte representant Kari Sandnes. 
 
3. Endelig ansettelse av direktør foretas av styret i møte så snart dette lar seg gjøre.  
 
 
STYRESAK 07-2003  STYRINGSSYSTEM OG ORGANISASJON I 
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret viser til den framlagte status over organisasjon og styringssystem i Helse Nord. 
 
2. Administrerende direktør bes å iverksette utredninger og tiltak i tråd med styrets signaler. 
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STYRESAK 08-2003  HELSEFORETAKENES INNKJØPSSERVICE AS 
 – OPPRETTELSE AV AKSJESELSKAP. 
 Unntatt off. jfr. Offl § 6a. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord RHF inngår som aksjonær med 20 % eierandel i Helseforetakenes 

innkjøpsservice AS. 
 
2. Foreliggende aksjonæravtale legges til grunn for forholdet mellom partene. 
 
3. Forretningsplanen endres slik at målformuleringen blir presisert med: 
 

a. Selskapet skal oppnå en betydelig lavere kostnad enn i dag på de områdene de skal 
fremforhandle rammeavtaler. 

b. Finansieringen av selskapet må i større grad baseres på prestasjoner, dvs. basert på en 
andel av gevinsten. Tilskuddsfinansieringen bør kun skje første år og gradvis erstattes 
av en mer prestasjonsbasert finansieringsmodell. 

 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å peke ut en representant til et interimsstyre, som 

skal ferdigstille forretningsplan og stiftelsesprosess. 
 
 
STYRESAK 09-2003  INVESTERINGSBUDSJETT 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret for Helse Nord vedtar et samlet investeringsprogram på 433 millioner kroner i samsvar 
med fung. adm. direktørs saksfremlegg.  
 
Ufordelt rammer på 33 millioner kroner settes av til eventuell senere fordeling.  
 
 
STYRESAK 10-2003  STATUS KONTANTOPPGJØR MED 
 FYLKESKOMMUNENE 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale om forholdene som er omtalt i 
saksfremlegget Troms og Finnmark fylkeskommune for å avslutte kontantoppgjøret. 
 
 
STYRESAK 11-2003  STYRINGSDOKUMENT  
 HELSEFORETAKENE 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til forslag til styringsdokument for helseforetakene 

(generell og helseforetaksspesifikk del). 
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2. Forslagene vedtaes som styringsdokument for helseforetakene for 2003 og fremmes til 

behandling i foretaksmøtene for helseforetakene. 
 
 
STYRESAK 12-2003  ORIENTERING OM ANSATTES  
 STYREREPRESENTASJON OG FORHOLDET  
 TIL AVTALEVERK, SAMT GENERELT  
 FORHOLDET TIL TILLITSVALGTE. 
 
Saken ble ført tilbake som orienteringssak. Forslaget om å fremme saken som ordinær 
styresak falt mot tre stemmer. 
 
 
STYRESAK 13-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Møte med Helseminister, den 28. januar 2003.  
2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 

 Endringer i administrasjonen i forbindelse med konstituering av adm. direktør. 
 Internt stabsseminar. 
 Deltakelse å møte med Sametinget. 
 Fremdrift eiendomsoverdragelser – nemndsavgjørelser. 
 Nasjonale IT-midler. 
 Generell gjennomgang av prosjektportefølje – forankring i helseforetakene. 
 Akuttprosjektene – status / fremdrift. 
 Styreseminar i februar 2003. 

3. Status for innkjøpsavtaler. 
4. Orientering om ansattes styrerepresentasjon og forholdet til avtaleverk, samt generelt 

forholdet til tillitsvalgte. Saken var ønsket behandlet som styresak. Forslaget falt mot tre 
stemmer.   

5. Orientering om anbud vikartjenester - sykepleiere.   
6. Mastergrad i sykehusledelse. 
7. Bygg – Eiendom – Anlegg. Policy. Arbeidet videre. Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
Sak 13-2003/4 skal fremmes som styresak i ekstraordinært styremøte, den 24. februar 2003. 
Styret signaliserer en intensjon om at kandidater til ansatte representanter ikke skal få 
dårligere vilkår for sitt virke enn ansatte representanter i andre regionale helseforetak. 
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STYRESAK 14-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Høring – rusreform II. Brev fra Helse Nord RHF til Sosialdepartementet.   
2. Utskrift fra møteprotokoll fra fylkestinget i Finnmark i desember 2002. Brev fra 

fylkesrådmann til Helsedepartementet.  
3. Særutskrift: Uttalelse vedr. Hålogalandssykehuset Stokmarknes. Brev fra Hadsel 

kommune til styreleder i Helse Nord RHF. Kopi av brevet ble lagt frem på møtet. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 15-2002   EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.2.2003 200300112-8 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Finn Henry Hansen, tlf. 75 51 29 30 
 

 

STYRESAK 18-2003  ORGANISERING AV KIRURGISK 
AKUTTBEREDSKAP OG FØDSELSOMSORG. 
OPPFØLGING OG VIDERE ARBEID. 

 

Møtedato: 24. februar 2003 

 
Sakspapirer ettersendes snarest.
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.2.2003 200300062-13 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 
 

 

STYRESAK 19-2003  ANSATTES REPRESENTANTER I STYRET 
 

Møtedato: 24. februar 2003   

 
Formål og sammendrag 
Det vises til orienteringssak 12-2003/4 i styremøte 29.1.2003. I henhold til ønske fra styret er 
det her foretatt en utdyping av problemstillingen og en avstemning av praksis i forhold til 
øvrige RHF. I vurderingen er det også sett på forarbeidene til Lov om Helseforetak, samt 
praksis for øvrig knyttet til aksjeselskap og statsforetak.  
 
Det er ikke kommet frem at det er lagt opp til særskilte ordninger for ansattes valgte 
representanter til styrene i de fire øvrige regionale foretakene. En mulig sammenblanding av 
rollene som styremedlem valgt av ansatte og tillitsvalgt forankret i hovedavtalen mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, har vanskeliggjort å bringe klarhet i de 
administrative rammer i forhold til den enkelte ansatterepresentant. 
 
Det foreslås ingen endring i forhold til dagens praksis der ansattes valgte representanter i 
styret er å betrakte som likeverdige medlemmer i et kollegium. De mottar honorar for vervet i 
likhet med øvrige styremedlemmer. Det er imidlertid viktig å legge vekt på at en både i 
foretakene og RHF under vurdering av nødvendig tjenestefri utvises et romslig skjønn slik at 
ansattes representanter ikke kommer i unødig tidsklemme.  
 
Bakgrunn / fakta 
I utgangspunket har alle styremedlemmer samme rettigheter og plikter – uavhengig av om de 
er valgt av de ansatte eller eiere. De ansattes lovbestemte interesserepresentasjon bygger på at 
de ansatte har særskilte interesser og erfaringer. For at styrearbeidet og styreklimaet skal bli 
vellykket, er det en forutsetning at styret og administrasjonen tar hensyn til dette og gir de 
ansattevalgte mulighet til å ivareta de ansattes interesser. Samtidig må de ansattevalgte se sitt 
arbeid og sin rolle i lys av hovedkravet til styret, nemlig at det fremstår som et kollegium hvor 
behovet for å sette selskapet i sentrum er avgjørende (Kilde: PWC: Styreboken din guide til 
ansvarlig deltakelse) 
 
Det vesentlige i denne saken er å skille rollen som styremedlem og vervet som tillitsvalgt. 
Disse rollene må ikke blandes sammen. Rollen som tillitsvalgt reguleres i Hovedavtalen og 
berører ikke denne saken.  
 
Øvrige RHF 
Gjennom styreseminar har øvrige regionale helseforetak nettopp fokusert dette med 
likeverdigheten for ansattes representanter og øvrige styremedlemmer. Konkret er situasjonen 
slik for de enkelte RHF:  
 
Fra Helse Sør:  
I Helse Sør gjennomførte PWC styreseminarer på hvert enkelt HF våren 2002. Det ble lagt 
betydelig vekt på rollene og rolleforståelsen i styrearbeidet – spesielt i forhold til ansattes 
representanter. For å understreke ansatterepresentantenes likeverdige rolle i styrene, har de 
samme godtgjøring som de ordinære styremedlemmene. 
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Fra Helse Øst: 
Spørsmålet om særskilte ordninger for ansattes representanter er ikke fremmet i Helse Øst. De 
mottar vanlig godtgjøring som styremedlem.  
 
Fra Helse Vest:  
I styreseminar 10. – 11. februar ble det blant annet fokusert på styret som helhet med særlig 
ansattes representasjon. Det er ikke etablert noen ordning ut over at de mottar vanlig 
godtgjørelse som styremedlem.  
 
Fra Helse Midt-Norge:  
Det er ikke særskilt ordning ut over at de mottar vanlig godtgjøring som styremedlem.  
 
Paralleller til øvrige konsern – aksjeselskap og statsforetak  
Det er ikke slik at øvrige konsern – uavhengig av selskapsform – regulerer forholdet til 
ansatte som er valgte styremedlemmer fra underliggende selskap. Ved etableringen av 
foretaksstrukturen ble det bygget mye på etablerte modeller for aksjeselskap og statsforetak. 
Sykehussektoren har derfor et ansvar for å følge opp disse intensjonene ved å unngå at det 
etableres særordninger for sektoren som ikke har vært tilsiktet.  
 
Det kan hevdes at det ikke er etablert noen tradisjon på rendyrking og klargjøring av rollene 
som styremedlem og tillitsvalgt. Dette er forsøkt fremstilt i denne saken. God rolleforståelse 
vil være viktig både for de ansatte som har ulike roller f.eks. både som tillitsvalgte og 
styremedlemmer.  
 
Generelt om rollen som styremedlem 
Styremedlemmene er likeverdige medlemmer i et kollegium. De mottar honorar for vervet i 
likhet med øvrige styremedlemmer. Unntaket er styreleder og nestleder som mottar høyere 
honorar. Ved å innføre regler, som for eksempel frikjøp av styremedlemmer, vil en kunne 
hevde en forskjellsbehandling av de ulike kolleger i styret.  
 
Konkret kan klargjøring av rollen til de ansattes valgte representanter beskrives som følger:  
 
Etter at saken er fremmet for styret og offentliggjort gjennom www.helse-nord.no skal 
påvirkning ovenfor styret kunne skje ved direkte kontakter mot styremedlemmer. I denne 
fasen ligger saken til styret og det er vesentlig at administrasjonen ikke endrer saksfremlegg 
før styremøtene. Dette skal være med å sikre styret sin uavhengighet og selvstendighet i 
forhold til administrasjonen. I denne fasen vil de ansattes representanter kunne møte 
henvendelser og innspill som de personlig må håndtere frem mot styremøte og 
realitetsbehandling i styremøtet. 
 
Etter at styret har behandlet en sak vil ansvaret for oppfølging av sakene og vedtakene være 
styrets leder og administrerende direktør. Det er ikke slik at de ansatte eller øvrige 
styremedlemmer har ansvar for oppfølging av sakene f.eks. gjennom informasjonsmøter eller 
lignende.  
 
Styrets rolle og oppgaver er regulert lovtekst og instruks. Styrets oppgaver fremgår av 
Helseforetaksloven § 28:  
 

 Forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende 
organisering av foretakets samlede virksomhet. 
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 Styret skal fastsette budsjett og planer for foretakets virksomhet.  
 Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det 

skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i § 1, 
foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter.  

 I regionalt helseforetak omfatter styrets plikter etter tredje ledd også helseforetak som 
foretaket eier.  

 Styret skal sørge for at bokføring og formueforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll. 

 
Av instruks for styret i Helse Nord RHF (vedtatt 22.1.2002) følger av punkt 3 følgende 
hovedoppgaver:  
 

 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. 

 
Helseforetakenes ansvar for å tilrettelegge for utøvelsen av vervet  
For det enkelte helseforetak påhviler et ansvar til å legge til rette for utøvelsen av styrevervet. 
Det må også være vesentlig at helseforetakene ser det som en styrke for egen virksomhet å ha 
egne representanter i styret.  
 
Det ble inngått en medbestemmelsesavtale mellom daværende SHD og 
arbeidstakerorganisasjonene den 25.10.01 som var ment å gjelde inntil foretakene hadde 
gjennomført lovlig valg av ansatterepresentanter. Regler for tjenestefri ble hjemlet i del III pkt 
2 slik: 
 

 Det forutsettes at ansattes styremedlemmer i de regionale helseforetakene gis 
nødvendig tjenestefri med lønn for forberedelse til og deltakelse i styremøtene. SHD 
avklare dette med de respektive arbeidsgiverne og søker å løse problemer med 
vedkommende arbeidergiver frem til årsskiftet.  

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar orienteringen om forholdene rundt de ansattes valgte representanter til 

orientering.  
 
2. Helse Nord RHF ber foretakene legge forholdene til rette slik at ansatterepresentantene i 

styret kan skjøtte sitt verv på en god måte..  
 
 
Bodø, den 17. februar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.2.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 20-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 24. februar 2003 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret. Muntlig. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. februar 2003 
 
 
 
Finn Henry Hansen  
Kst. adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.2.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. nr. 901 73 056 
 

 

STYRESAK 20-2003/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 24. februar 2003 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.2.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Finn Henry Hansen, tlf. nr. 75 51 29 30 
 

 

STYRESAK 20-2003/2  INFORMASJON FRA KST. ADM. DIREKTØR  
 TIL STYRET 
 

Møtedato: 24. februar 2003 

 
Legges frem muntlig av Kst. adm. direktør. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 17.2.2003   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:   
 

 

STYRESAK 21-2003  EVENTUELT 
 

Møtedato: 24. februar 2003 
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