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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 11. NOVEMBER 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Hammerfest sykehus, den 11. november 
2003 – fra kl. 10.30 til kl. 15.15. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Johan Petter Barlindhaug (forlot kl. 
14.15), Lisbeth Flågeng, Nina Schmidt, Kari B. Sandnes (forlot kl. 14.25), Odd Oskarsen og 
Bente Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen (forlot kl. 14.15), styresekretær / adm. leder Karin 
Paulke, informasjonssjef Kristian I. Fanghol, fung. organisasjonsdirektør Edvard Andreassen, 
økonomidirektør Jann-Georg Falch samt direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug. 
 
Forfall: 
Styremedlem Ellen Inga O. Hætta. 
 
 
STYRESAK 114-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 114-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 115-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2003. 
Sak 116-2003 Budsjett for Helse Nord RHF samt budsjettpremisser for 

helseforetakene i 2004. 
Sak 117-2003 Samdata 2002 – aktivitets- og kostnadsvekst i Helse Nord. 
Sak 118-2003 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord. 
Sak 119-2003 Vestfjordklinikken AS – søknad om godkjenning som privat 

sykehus. 
Sak 120-2003 Felles prinsipper for omstilling og nedbemanning i Helse 

Nord. 
Sak 121-2003 Policy Helse Nord. Forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling for bygg, anlegg og eiendom. 
Sak 122-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Etablering av regionalt senter for behandling av alvorlige 

spiseforstyrrelser i Helse Nord. Sakspapirene ble 
ettersendt. 

 4. Eiendomsoverdragelse. Nemndsbehandling. 
Sak 123-2003 Eventuelt 
Sak 124-2003 Økt trekkrettighet Helse Finnmark HF. Denne saken ble 

fremmet i etterkant av utsendelsen av sakspapirene.  
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Det ble fremmet følgende forslag:  
 
Styresakene 116-2003, 118-2003 og 119-2003 utsettes inntil drøftelser med tillitsvalgte er 
foretatt.  
 
Forslaget falt mot tre stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som fremkom. 
 
 
STYRESAK 115-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 31. OKTOBER 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. oktober 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 116-2003  BUDSJETT FOR HELSE NORD RHF SAMT 

BUDSJETTPREMISSER FOR 
HELSEFORETAKENE I 2004. 

 
Det ble fremmet følgende forslag: 
 
Pkt. f i vedtakets punkt 3 strykes. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord står overfor store økonomiske utfordringer i å utvikle tjenestetilbudet slik at 

det er tilpasset de tilgjengelige økonomiske ressurser. Ved gjennomføring av driften i 
2004 skal ivaretakelse av ”sørge for ansvaret” overfor de mest alvorlige syke prioriteres, 
jfr. prioriteringsforskriftens bestemmelser. 

 
2. Helseforetaksgruppen må gjennom en større omstillingsprosess for å sikre en bærekraftig 

økonomi og gjenvinne framtidig handlefrihet til investeringer og nye satsinger. 
Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i nært samarbeid med arbeidstakernes 
representanter. 

 
3. Driftsbalanse skal primært oppnås gjennom kostnadsreduksjoner: 
 

a. Økt effektivitet 
b. Høyere arbeidsproduktivitet 
c. Funksjons- og oppgavefordeling mellom og innen helseforetakene 
d. Lavere bemanning inklusive innleie 
e. Bedre kapasitetsutnyttelse 
f. Konkurranseutsetting 
g. Lavere sengetall 
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h. Sterkere prioritering i hh. til pasientrettighetslover og prioriteringsforskriften 
i. Effektivisering av stab og støttefunksjoner 
j. Innkjøp 

 
4. Styret vil presisere at økonomistyring på alle nivåer må tillegges meget sterk vekt. I dette 

må inngå kontroll og analyse av egen virksomhet så vel som benchmarking 
helseforetakene i mellom. 

 
Med bakgrunn i forslag til statsbudsjett til 2004 slik det foreligger pr. dags dato, vedtar styret 
videre: 
 
5. Styringsmålet om økonomisk driftsbalanse i 2004 for foretaksgruppen er videreført i 

forslaget til statsbudsjett. Hvert enkelt helseforetak inkludert RHF skal derfor planlegge 
drift i 2004 i balanse i den videre budsjettprosessen. 

 
6. Styret for Helse Nord RHF vedtar å fordele basistilskudd til helseforetakene slik: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
7. Styret for Helse Nord RHF godkjenner en investeringsramme for 2004 på 400 mill.kr. 

fordelt på opptrappingsplan for psykisk helse, større investeringer, sentrale 
fellesprosjekter og utstyr/mindre investeringer ved helseforetakene som vist i vedlagte 
budsjettdokumentasjon. Følgende investeringsramme godkjennes per helseforetak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * 41,2 mill.kr. til modernisering Nordlandssykehuset forutsetter beslutning 
 
8. Når endelig statsbudsjett for 2004 foreligger, vil styret fastsette de endelige rammer. 
 

Helse Finnmark kr. 569 573 000  
Universitetssykehuset kr. 1 885 654 000 
Hålogalandssykehuset kr. 655 831 000 
Nordlandssykehuset kr. 1 078 174 000 
Helgelandssykehuset kr. 472 817 000 
Helse Nord RHF kr. 395 937 000 
Totalt kr. 5 057 986 000 

Helse Finnmark kr. 30 000 000  
Universitetssykehuset kr. 132 900 000 
Hålogalandssykehuset kr. 35 000 000 
Nordlandssykehuset * kr. 91 400 000 
Helgelandssykehuset kr. 40 900 000 
Helse Nord RHF kr. 45 000 000 
Til styrets disposisjon kr. 24 800 000 
Totalt kr. 400 000 000 
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Protokolltilførsel til styresak 116-2003: 
 
Styremedlemmer Kari B. Sandnes, Bente Christensen og Odd Oskarsen har følgende 
protokolltilførsel: 
 
Ansattevalgte i styret beklager at flertallet i styret ikke ser nødvendigheten av at 
drøftingsplikten ikke overholdes.  
 
En ser allikevel nødvendigheten av at arbeidet med budsjettet ikke blir forsinket. 
 
Derfor ber en om at drøftelsen med de tillitsvalgte jfr. avtaleverket mellom partene 
igangsettes snarest. 
 
Kari B. Sandnes /s/  Odd Oskarsen /s/  Bente Christensen /s/ 
 
 
STYRESAK 117-2003  SAMDATA 2002 - AKTIVITETS- OG 

KOSTNADSVEKST I HELSE NORD. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret vil understreke verdien av de analysene som her er presentert, og ber om at dette 
analysearbeidet følges opp – både gjennom det nye Senteret for klinisk evaluering og 
dokumentasjon og i regi av Helse Nord RHF. 
 
 
STYRESAK 118-2003  POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I 

HELSE NORD. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret ber administrasjonen om å fremme på et senere styremøte et revidert policydokument 
som er i tråd med de innspill som styret ga i forbindelse med behandlingen av saken. 
 
 
STYRESAK 119-2003  VESTFJORDKLINIKKEN AS - SØKNAD OM 

GODKJENNING SOM PRIVAT SYKEHUS. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra Vestfjordklinikken om godkjenning som privat sykehus med 5 

senger. Helse Nord RHF ser det som positivt at det etableres et privat sykehustilbud i 
Bodø og anbefaler overfor Helsedepartementet at Vestfjordklinikken godkjennes som 
privat sykehus på generelt grunnlag.  

 
2. Det påpekes at omfanget av det tilbudet Vestfjordklinikken skisserer i sin søknad synes 

stort og ikke forenlig med pasientbehovet eller pasientgrunnlaget i henvisningsområdet.  
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3. Det stilles også spørsmålstegn ved om etableringen slik den er planlagt vil kunne få 

negative konsekvenser for tilgangen til helsepersonell og Nordlandssykehusets 
utdanningsvirksomhet. 

 
4. Volum og tilbud i Vestfjordklinikken til pasienter som er henvist til 

spesialisthelsetjenesten vil avhenge av Helse Nord RHFs behov for kjøp av tjenester og de 
anbud klinikken vil kunne komme med sammen med andre tilbydere. 

 
Forslaget vedtatt mot én stemme. 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 119-2003 – stemmeforklaring: 
 
Styremedlem Odd Oskarsen har følgende protokolltilførsel: 
 
Mindretallet, Odd Oskarsen, stemmer ikke for forslaget til vedtak på prinsipielt grunnlag, da 
helsetjenestene er et offentlig ansvar. Private aktører vil med en slik konstruksjon innebære et 
sugerør inn i allerede knappe økonomiske ressurser. 
 
 
Odd Oskarsen /s/ 
 
 
STYRESAK 120-2003  FELLES PRINSIPPER FOR OMSTILLING OG 

NEDBEMANNING I HELSE NORD. 
 
 
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
1. Styret vedtar vedlagte rammeavtale om virkemidler ved omstilling i Helse Nord RHF og 

ber helseforetakene implementere disse i sin foretaksspesifikke policy på dette området. 
 
2. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av omstillingstiltak i egen 

virksomhet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.  
 
3. Helse Nord RHF har ansvaret for gjennomføringen av foretaksovergripende 

omstillingstiltak. Helse Nord RHF har et særlig ansvar for å sikre formell og reell 
medbestemmelse for arbeidstakerorganisasjonene i slike prosesser. 

 
4. Det avsettes midler til omstillingstiltak på Helse Nord RHF sitt budsjett. 
 
Forslaget falt mot én stemme. 
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar fremlagte overordnede prinsipper for gjennomføring av omstilling og 

nedbemanning til etterretning og anbefaler helseforetakene å implementere disse i sin 
foretaksspesifikke policy på dette området.   
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2. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av omstillingstiltak i egen 

virksomhet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.  
 
3. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføringen av foretaksovergripende 

omstillingstiltak, herunder de økonomiske konsekvenser av slike tiltak. Helse Nord RHF 
har et særlig ansvar for å sikre formell medbestemmelse med arbeidstakerorganisasjonene 
i slike prosesser. 

 
4. Uavhengig av fremlagte hovedprinsipper for omstilling og nedbemanning skal Helse Nord 

RHF sikre at det etableres rapporteringsrutiner i hh. t. styrevedtak i sak 50/2003 pkt 3. 
 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme. 
 
 
STYRESAK 121-2003  POLICY HELSE NORD.  FORVALTNING, DRIFT, 

VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING.  
DRØFTINGSMØTE. 

 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret viser til policy FDVU i Helse Nord, av 6.6.2003, og legger denne til grunn som del 

av foretaksgruppens policy.   
 

2. Iverksetting av regionale fellesløsninger, sammenligningsanalyser og 
konkurranseutsetting innen FDVU området skal utvikles og være gjennomført innen 2007.  
Styret forutsetter at arbeidet skjer i samarbeid mellom foretakene og med 
arbeidstakerorganisasjonene i Helse Nord. 

 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme. 
 
 
STYRESAK 122-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

• Møte med Stortingets helse- og sosialkomiteen i Kirkenes, den 14. oktober 2003. 
• Møte med Nord-Norgebenken. 
• Møte med den politiske og administrative ledelsen i Troms Fylkeskommune. 
• Videomøte med Finnmark Fylkeskommune. 
• Møte med Fylkesrådet og opposisjonsledere i Nordland Fylkeskommune (ref. Stig 

Fossum). 
• Videomøte med ordføreren i Narvik. 

2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
• Økonomirapport nr. 9-2003. Saken ble fremlagt av økonomidirektør Jann-Georg 

Falch i Finn Henry Hansens fravær. 
3. Etablering av regionalt senter for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord. 

Sakspapirene ble ettersendt. 
4. Eiendomsoverdragelse. Nemndsbehandling. 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
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STYRESAK 123-2003  EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet.  
 
 
STYRESAK 124-2003  ØKT TREKKRETTIGHET HELSE FINNMARK HF 

Denne saken ble fremmet i etterkant av utsendelsen av 
sakspapirene. Saken ble fremskyndet og behandlet etter 
styresak 121-2003. 

 
Styrets vedtak:  
 
Helse Finnmark HF innvilges rett til å overtrekke sin konsernkonto med inntil 100 millioner 
kroner.  
 
 
 
Hammerfest, den 11. november 2003 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 11NOV2003 – kl.  
____________________  
Olav Helge Førde  
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