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DRØFTINGSPROTOKOLL – DRØFTINGER IHHT HOVEDAVTALEN - MELLOM 
KONSERNTILLITSVALGTE LO-STAT, Unio, YS, AKADEMIKERNE OG SAN PÅ 
ARBEIDSTAKERSIDEN OG HELSE NORD RHF PÅ ARBEIDSGIVERSIDEN DEN 

8. JUNI 2006 I BODØ 
 
Tilstede fra arbeidstakersiden: 
Mona Fagerheim   LO-Stat 
Kirsti Jacobsen   Unio 
Odd Oskarsen   YS (Sak 1 og 2) 
Stig-Arild Stenersen  Akademikerne 
 
Tilstede fra arbeidsgiversiden: 
Edvard Andreassen (Sak 4) 
Trond Marius Elsbak  (Sak 4) 
Jann Georg Falch (Sak 1, 2 og 3) 
Tove Skjelvik (Sak 1, 2 og 3) 
Irene Skiri (Sak 1, 2 og 3) 
 
Fraværende: 
Janne Hole   SAN 
 
Møtet ble satt kl 13.00 og avsluttet kl. 15.45. 
 
 
Det kom ingen innsigelser på innkallingen og det forelagte drøftingsgrunnlag. 
 
1. Budsjett 2007 - Premisser for investering og drift  
Tove Skjelvik gjennomgikk bakgrunn for og hovedinnholdet i styresaken. Saken ble tatt opp 
til drøfting. 
 
Konserntillitsvalgte tar saken til etterretning og viser til ensidig protokolltilførsel 
 
2. Forslag til ny inntektsfordelingsmodell  
Tove Skjelvik gjenomgikk bakgrunn for og hovedinnholdet i styresaken: Saken ble tatt opp til 
drøfting. 
 
Konserntillitsvalgte tar saken til etterretning og viser til ensidig protokolltilførsel 
 
3. Styresak  – 1. tertialrapport 2006 (informasjonssak) 
Irene Skiri gjennomgikk hovedtrekkene i resultat og utvikling per 1. tertial. KTV etterlyste 
utsending av tertialrapport, og viste til tidligere forespørsel om å få tilsendt måneds- og 
tertialrapporter fast. 
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Konserntillitsvalgte tar saken til orientering 
 
 
4. Styresak  – AMK-struktur i Helse Nord Ambulansetjenesten – oppfølging av 

RHF-styrets vedtak 103-2002 vedrørende Helse Finnmark HF 
 
Trond M Elsbak gjennomgikk bakgrunn for og hovedinnhold i styresaken. Saken ble tatt opp 
til drøfting. 
 
KTV påpekte at det var uheldig at vedtaket låser hvilken av de to AMK-sentralene som skulle 
legges ned. Det burde være opp til foretaket selv å vurdere dette. 
  
De konserntillitsvalgte tar saken til orientering med ovenstående merknad.  
 
 
 
 
(sign.) 
Mona Fagerheim      Edvard Andreassen 
LO-Stat       Helse Nord RHF 
 
 
(sign.) 
Kirsti Jacobsen    
Unio 
 
 
(sign.) 
Odd Oskarsen    
YS 
 
 
(sign.) 
Stig-Arild Stenersen   
Akademikerne 
 
 
(sign) 
Janne Hole    
SAN 
 
 
Protokolltilførsler fra de konserntillitsvalgte. 
 
Felles fra alle konserntillitsvalgte: 
 
1. Budsjett 2007 – premisser for drift og investeringer: 
 
Konserntillitsvalgte ser med bekymring på den økonomiske utviklingen i helseforetakene i 
Helse Nord. I hele foretaksperioden har helseforetakene årlig hatt gjennomgang av 
virksomheten og tjenestetilbudet for å identifisere tiltak for å bringe budsjettene i balanse. 
Midtveis i 2006 kan vi likevel konstatere at foretaksgruppen går mot et underskudd på ca. 200 
mill. mer enn styringsmål tillater, samtidig som det ikke finnes identifiserte tiltak for å løse 
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dette. En stor del av de tidligere iverksatte tiltak ser heller ikke ut til å ha forventet økonomisk 
effekt.  
 
Vi registrerer også at en foretaksgruppe som hittil har påberopt seg stor grad av autonomi, nå 
gir klare signaler til Helse Nord RHF om at de foreliggende underskudd ikke er realistisk å 
gjennomføre uten at det gis sterkere føringer fra eier. Dette oppfatter vi som en resignasjon fra 
helseforetakenes side. Samtidig ser vi også at sykefraværet har en betydelig og 
bekymringsfull økning. Dette tolker vi som et resultat av den langvarige belastningen stadig 
nye, lite realistiske og ineffektive omstillingsprosesser har hatt på ansatte. 
 
Helse Nord har i tråd med eiers bestilling, utarbeidet og lagt ned mye godt arbeid i langsiktige 
handlingsplaner for prioriterte grupper og lagt opp til en mer offensiv satsing på forskning.  
Vi kan ikke godta at disse planene som er rettet mot fremtidige behov i tjenestetilbudet, må 
stilles i bero på grunn av foretaksgruppens økonomiske situasjon.  
 
Helse Nord har gjennom investeringsplanen, lagt vekt på betydningen av å kunne foreta de 
nødvendige investeringer knyttet til bygningsmasse og utstyr for å kunne gi et tjenestetilbud 
til befolkningen i Nord-Norge som er tilstrekkelig i konkurranse med de øvrige helseregioner. 
Det er helt avgjørende med en mer moderne og fleksibel bygningsmasse, for å kunne 
gjennomføre og få effekt av de organisatoriske endringer som vil komme i stadig større grad i 
tiden fremover. Vi kan derfor heller ikke akseptere at nødvendig opprustning av 
bygningsmasse og utstyr ikke kan gjennomføres av samme grunn. Det vil ha betydelige 
konsekvenser for tjenestetilbudet for befolkningen, og rekrutteringen av nødvendig 
helsepersonell til regionen.  
 
Det er beklagelig at vi nok en gang må henvise til et manglende samsvar mellom de 
helsepolitiske mål og den økonomiske rammen som stilles til rådighet. Dagens teknologiske 
utvikling, en sterk økning av eldre og endringer i befolkningens forventninger til 
spesialisthelsetjenesten, stiller helseforetakene overfor betydelige utfordringer. Gapet mellom 
de muligheter som finnes og rammer som gis vil øke, og spørsmålet om hvilke tjenester den 
offentlige spesialisthelsetjenesten skal tilby befolkningen vil først og fremst være et etisk 
spørsmål. Dette spørsmålet må eier i større grad ta ansvar for å besvare. 
 
 
 
2. Forslag til ny inntektsfordelingsmodell: 
 
De konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF er av den oppfatning at dette forslaget til 
budsjettmodell er et godt grunnlag for en nødvendig videre prosess med konkretisering og 
utforming av en mer komplett inntektsfordelingsmodell for Helse Nord. 
 
Det er en styrke at modellen bygger videre på tidligere inntekstmodell i regionen, noe som er 
med å gi forslaget til modell større forståelse og aksept. Vi vil likevel understreke at en annen 
viktig faktor for at den framtidige inntektsfordelingsmodellen skal få aksept er at den 
oppfattes som rettferdig.  
 
En inntektsfordelingsmodell kan aldri bli helt rettferdig i enhver forstand. Det er derfor 
nødvendig at det i en framtidig budsjettmodell for Helse Nord er innarbeidet noen verdivalg 
det er enighet om. De konserntillitsvalgte vil her kommentere to slike forhold: 

1. Finnmark: Alle våre lokalsykehusforetak har store utfordringer for å opprettholde et 
fullverdig og likeverdig behandlingstilbud til folkningen, blant annet rekruttering og 
stabilisering av kompetanse. Imidlertid erkjenner vi at man i Finnmark, med liten og 
spredt befolkning og store avstander, har særskilte utfordringer. 
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2. Universitetssykehuset Nord-Norge: En fullverdig universitetsklinikk er overordnet for 

at Nord-Norge skal klare å håndtere de rekrutterings- og utdanningsutfordringer vi har 
innen spesialisthelsetjenesten. Videre er det avgjørende for å sikre tilstrekkelig 
breddekompetanse ved våre lokalsykehus slik at de kan fortsette å være den 
kunnskapsbasen befolkningen har krav på.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


