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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 18. APRIL 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte, den 18. april 2005 – fra kl. 10.00 til kl. 10.42. 
Møtet ble avviklet som telefonmøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø. 
  
Til stede på telefon: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Anders Eira, Lisbeth Flågeng, Nina 
Schmidt, Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian 
I. Fanghol og kst. organisasjonsdirektør Edvard Andreassen. 
 
Forfall: 
Johan Petter Barlindhaug. 
 
 
STYRESAK 31-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 31-2005 Godkjenning av saksliste 
Sak 32-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. mars 2005 
Sak 33-2005 KLP – forslag om omdanning til allmennaksjeselskap 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 34-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 32-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 16. MARS 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 16. mars 2005 godkjennes.  
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STYRESAK 33-2005  KLP – FORSLAG OM OMDANNING TIL  
 ALLMENNAKSJESELSKAP 
 
Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag:  
 
Styremøte utsettes til 19. april 2005 for å avvente arbeidsrettens dom som faller i ettermiddag. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen). 
 
Saken ble realitetsbehandlet. 
 
Styremedlem Odd Oskarsen fremmet følgende forslag til nytt vedtak:  
 
Nytt punkt 1:  
 
Med utgangspunkt i at det ikke er oppnådd flertall ved behandlingen i helseforetakene  
for omdanning av KLP til et AS, slutter styret seg til anbefalingen fra mindretallet i KLP’s  
styre om at KLP omdannes til en gjensidig eid selskap med grunnfondsbevis som  
kapitalinstrument. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen). 
 
Administrasjonens forslag til vedtak – pkt. 1: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til anbefalingen fra KLP’s styre om at KLP omdannes 

til aksjeselskap.  
 
Forslaget falt mot én stemme (Anders Eira). 
 
Nytt forslag til vedtak – fremmet av styreleder Førde: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til brev av 13.4.2005 fra helseministeren. Styret tar til 

etterretning at helseministeren ber RHF-styrene støtte anbefalingen fra KLP’s styre om at 
KLP omdannes til aksjeselskap.  

 
2. Styret anmoder representanter fra valgkretsen Helse Nord om å stemme for anbefalingen 

fra KLP’s styre på generalforsamling, den 21.april 2005. 
 
3. Styret understreker betydningen av at helseforetakene opptrer samlet i denne saken på 

generalforsamlingen. 
  

Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer (Bente Christensen, Kari B. Sandnes og Odd 
Oskarsen). 
 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til brev av 13.4.2005 fra helseministeren. Styret tar til 

etterretning at helseministeren ber RHF-styrene støtte anbefalingen fra KLP’s styre om at 
KLP omdannes til aksjeselskap.  
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2. Styret anmoder representanter fra valgkretsen Helse Nord om å stemme for anbefalingen 

fra KLP’s styre på generalforsamling, den 21.april 2005. 
 
3. Styret understreker betydningen av at helseforetakene opptrer samlet i denne saken på 

generalforsamlingen. 
 

 
Protokolltilførsel til styresak 33-2005: 
 
Ansattes representanter beklager at flertallet i Helse-Nord ikke velger å utsette behandlingen 
av denne saken i påvente av Arbeidsrettens dom i KLP saken. 
 
Vi tar også sterk avstand fra at Helseminister Ansgar Gabrielsen gjør dette til en politisk sak 
og kommer med instruksjoner utenfor et foretaksmøte. Helseministerens trussel om inngripen 
via foretaksmøte(r) viser med all tydelighet at han ikke har tillit til at styret behandler saken 
på en objektiv og hensiktsmessig måte. Helseministerens inngripen i saken er med på å 
undergrave styrets autoritet i saker av betydning.  
 
I behandlingen av denne saken i Helseforetakene er det 2 foretak som stemmer for 
Grunnfondsbevis og et tredje foretak hadde stemmelikhet slik at styreleder bruker sin 
dobbelstemme,( jfr. Lov om Helseforetak med mer § 27), for å få til et flertall for AS, 
stemmetallene viser da at det totalt er 20 stemmer for AS og 20 stemmer for 
Grunnfondsbevis.  
Det er derfor vanskelig å gi representantene fra foretakene en anmodning om å opptre samlet i 
denne saken. 
Vi håper likevel at de tar med seg disse synspunkter sett fra ansatte i foretakene:  
 
KLP bygger på ideen om sosial og økonomisk trygghet for arbeidstakere og på et fellesskap 
mellom norske fylkeskommuner, kommuner og offentlig tilknyttede virksomheter. Det er som 
en del av det norske velferdssystem, noe langt mer enn en bedrift og et marked. Det har også 
vært en bærende ide i KLP at de ansatte selv skal være med å ta ansvar for utviklingen av 
pensjonsordningen de betaler inn til, og i styring og kontroll av hvordan pensjonsmidlene 
forvaltes. Selskapet er et av de meste vellykkede resultatene av forretningsdrift med 
utgangspunkt i offentlig virksomhet. 
 
KLP er tjent med eiere som har et allsidig formål med sitt eierskap. Pensjon og investeringer 
handler bl.a. om økonomi, velferd, etikk og finansiering. Et bredt samfunnsbevisst perspektiv 
gir erfaringsmessig også mest lønnsomhet. KLP’s egenart som en spesiell tjener av kommune- 
og helsesektoren, og med et særlig nært forhold til arbeidslivets parter, har utvilsomt vært 
selskapets sterkeste konkurransefortrinn. 
 
En AS-modell medfører at alt eierskap og kontroll overføres til aksjonærene. Kundene vil 
ikke ha innflytelse på selskapets fremtidige utvikling. Omdanning til et AS vil være en 
kortsiktig løsning der KLP settes i spill. Utenlandske aktører vil kunne kjøpe opp KLP og 
flytte styringen av selskapet til utlandet. En AS-modell er derfor ingen god løsning for 
forvaltning av pensjonskapitalen for de ansatte i spesialisthelsetjenesten, og svekker 
tryggheten for våre framtidige pensjoner. 
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En fortsatt gjensidig modell, men hvor egenkapitalen omdannes til omsettelige 
grunnfondsbevis, innebærer at kundene beholder kontrollen over selskapet selv om de velger 
å redusere sin eierposisjon gjennom salg av grunnfondsbevis. Kundene vil dermed ha full 
kontroll over selskapets utvikling og forvaltning av pensjonsforpliktelsene. Grunnfondsbevis 
er et fullgodt kapitalinstrument som ikke setter selskapet i spill. 
 
Partene i NAVO Helse-området er enige om å utrede pensjonsforholdene for de ansatte i 
helseforetakene, under forutsetning av at alle sider av pensjonsforholdene fryses under dette 
arbeidet. Blant annet er det enighet om at helseforetakene ikke kan skifte leverandør etter 
någjeldende tariffbestemmelser. Det er helt uakseptabelt dersom helseforetakene ved sin 
stemmegivning bidrar til at KLP nå omdannes til AS, for dermed å legge til rette for 
salg/fusjon av selskapet. 
 
Ansattes representanter mener at KLP også i framtida må bestå som et selvstendig, gjensidig 
og norskeid selskap. Dette gir størst trygghet for de ansattes pensjoner. Vi støtter en modell 
med grunnfondsbevis, som både sikrer tilgang på kapital og fortsatt kundeinnflytelse. En slik 
endring, der arbeidstakerne er enige, vil være i samsvar med tariffbestemmelsene. 
 
 
Kari B. Sandnes /s/  Odd Oskarsen /s/  Bente Christensen /s/ 
 
 
STYRESAK 34-2005  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Bodø, den 18. april 2004 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 18APR2005 – kl. 11.02 
____________________  
Olav Helge Førde 
 
 


