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Karin Paulke, 75 51 29 36 
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Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 22. desember 2011 – kl. 9.00 
Møtested: Telefonmøte 
 
Tilstede: 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Line Miriam Sandberg styremedlem 
Trygve Myrvang styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Ann-Mari Jenssen styremedlem 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Forfall:  
 
Navn:  
Alf E. Jacobsen styremedlem 
 
Fra administrasjonen: 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonsleder 
Finn Henry Hansen direktør 

 



Helse Nord RHF 
 

Side 2 

 
Styresak 157-2011  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 157-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 158-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i  

Nord-Norge og Helse Nord RHF, jf. styresak 151-2011 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
Styresak 158-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i 
 Nord-Norge og Helse Nord RHF,  
 jf. styresak 151-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-

Norge og Helse Nord RHF.  
 
Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer (Kari B. Sandnes, Ann Mari Jenssen, Sissel Alterskjær og 
Fredrik Sund).  
 
2. Styret viser til felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med 

Samhandlingsreformen, og ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i 
februar 2012 ad. spørsmålet om arbeidstakerrepresentasjon i samarbeidsorganer mellom 
Helse Nord RHF og KS, på bakgrunn av drøftelser med KS og sonderinger med de andre 
RHF-ene. Det bes også vurdert om brukerne skal være representert i slike 
samarbeidsorganer. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-
Norge og Helse Nord RHF.  

 
2. Styret viser til felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med 

Samhandlingsreformen, og ber adm. direktør om å legge frem en styresak i styremøte i 
februar 2012 ad. spørsmålet om arbeidstakerrepresentasjon i samarbeidsorganer mellom 
Helse Nord RHF og KS, på bakgrunn av drøftelser med KS og sonderinger med de andre 
RHF-ene. Det bes også vurdert om brukerne skal være representert i slike 
samarbeidsorganer. 
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Protokolltilførsel til styresak 158-2011: 
 
Styremedlemmene  Kari Baadstrand Sandnes, Fredrik Sund, Sissel Alterskjær og Ann-Mari 
Jenssen stemte mot pkt 1 i styresak  158/2011, med bakgrunn i fellesærklæringen som er nevnt i 
sin helhet i denne protokolltilførsel, hvor det er enighet mellom partene at 
arbeidstakerorganisasjonene skal være representert. 
 
KTV har ved flere anledninger vist til felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i 
arbeidet med Samhandlingsreformen og etterspurt representasjon fra de ansatte. De 
innholdsmessige sider i avtaleteksten mellom RHF og KS har ikke vært gjenstand for reelle 
drøftinger mellom KTV og Helse Nord.  
 
Vi  forbeholder oss retten til å gi vår  tilsluttende stemme til avtaleteksten når representasjon fra 
arbeidstakerorganisasjonene  er kommet inn i avtalen eller i ett vedlegg til avtalen som 
godkjennes av KS og Helse Nord.  
 
 
Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med 
Samhandlingsreformen.  
 
Hovedavtalene i Spekter og KS regulerer rammene for samarbeid og medbestemmelse i de 
enkelte tariffområder. Som følge av Samhandlingsreformen vil det kunne være behov for å 
etablere samarbeidsordninger på tvers av disse områdene. Det vises i denne forbindelse til de 
overordnede føringer i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011, samt 
St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (se spesielt kap.5, kap. 13, pkt. 13.8 og kap. 
17, pkt. 17.3). 
 
Partene har blitt enige om denne felleserklæringen for å skape et best mulig 
samarbeidsgrunnlag mellom partene, med det formål å skape et godt grunnlag for 
gjennomføring av reformen. Siktemålet er at dette skal bidra til å sikre at arbeidstakernes 
erfaring og kompetanse blir nyttet i utviklingsarbeidet samt at det skal bidra til trygghet og 
forutsigbarhet for de ansatte. 
 
Forhold knyttet til rekruttering, kompetanseutvikling og organisering vil være en del av dette 
arbeidet. 
 
Når det etableres samarbeidsutvalg/arbeidsgrupper mellom spesialisthelsetjenesten (RHF/HF) 
og kommunesektoren anbefales at arbeidstakerorganisasjonene er representert med 4 
representanter som deltar i møtene når saker som ligger innenfor hovedavtalenes virkeområde 
behandles. Representasjonen bør ta utgangspunkt i hovedorganisasjonene (LO, Unio, YS og 
Akademikerne). 
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Arbeidstakernes representanter opptrer på vegne av hovedorganisasjonene og deres forbund og 
har et selvstendig ansvar for å holde kontakt med og informere sine respektive organisasjoner 
om arbeidet i utvalget. 
 
Oslo, 30. mars 2011 
 
 
Sissel Alterskjær /s/ Kari B. Sandnes /s/ Fredrik Sund /s/ Ann-Mari Jenssen /s/ 
 
 
Bodø, den 22. desember 2011 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 22DES2011 – kl. 10.25 
____________________  
Bjørn Kaldhol 

 


