
 

 

  

 
 

Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

• Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 66-2012/3 
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 

Sakspapirene ettersendes. 
4. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning, orientering om arbeidet 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



 

 

  

 
 

Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 
 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
 



 

 

  

 
 

Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 2011/308-39/012 Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 
 
 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
 



 

  

 
 

Møtedato: 1. juni 2012    
Arkivnr.: 039 2010/44    Saksbeh/tlf: Asbjørn Elde, 75 51 29 27  Dato: 15.5.2012 
 
 
Styresak 65-2012/4 Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning,  
    orientering om arbeidet 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en orientering om det pågående arbeidet med landsverneplan og kulturminner. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) oversendte ”Landsverneplan for helsesektoren” til 
Riksantikvaren, den 8. mars 2010 for endelig behandling. Riksantikvaren (RA) vedtok 
forskrift om fredning i landsverneplanen for Helse- og omsorgsdepartementet, den 16. februar 
2012. 
 
Nettstedet til Landsverneplanen http://www.lvph.no viser vedtatt plan. På nettstedet til 
Riksantikvaren http://www.riksantikvaren.no finnes fredningsforskriftens kap. 2 med 
oversikter av alle fredete bygg/anlegg.  
 
En samlet fremstilling av landsverneplanen, med både katalogdel og temadel, finnes i boken 
”Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie”. Boken er tidligere 
distribuert til styret i Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF ga høringsuttalelse til RA’s forslag til fredning, jf. styresak 45-2011 
Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 2, 
høringsuttalelse. Styrets uttalelse ble tatt til følge, og landsverneplanen ble endret i 
fredningsforskriften for Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård. 
 
Forvaltningsplaner for fredete og bevaringsvernete bygg/anlegg vil ferdigstilles i løpet av 
2012. Vedlikeholdsarbeidene for samme bygg/anlegg vil være en integrert del av 
vedlikeholdsplanene ved HF-ene. 
 
Foruten arbeidene i det utvidete HF-nettverket arbeider det regionale RHF-nettverket på en 
rekke områder for kulturminnefaglig kompetanse både i HF-ene og RHF-ene for å sikre 
kulturhistoriske områder for spesialisthelsetjenesten: 
• Forvaltningsplan, tilstandsanalyser og vedlikehold av fredete/vernete bygg/anlegg 
• Etter- og videreutdanningskurs for forvaltning av sammensatte kulturmiljøer 
• Dokumentasjon av lokal sykehushistorie 
• Katalogisere og ta vare på utstyr og forbruksmateriell ved sykehusene 
• Kunst og utsmykking ved sykehus og kulturminner 
• Digitalisere arkivmateriale og koordinere disse til Forvaltnings-, Drifts- og 

Vedlikeholdssystemer (FDV – systemer) i helseforetakene 
 
Det legges frem egen sak til styret for beslutning om rutiner og prosedyrer i Helse Nord i 
behandlingen av forvaltningsplaner, jf. styresak 60-2012. 
 

http://www.lvph.no/�
http://www.riksantikvaren.no/�


Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet sak om landsverneplan i styresak 29-2007/4, styresak 
51-2008 og styresak 45-2011. Sistnevnte styresak var høringsuttalelse til RA’s forslag til 
fredning. Styrets uttalelse ble tatt til følge og således ble forslaget om fredning endret. 
 
Forvaltningsplaner vil utarbeides for alle vernete bygg/anlegg i løpet av 2012 med oppfølging 
av tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner.  
 
Arbeidet i det regionale RHF-nettverket og utvidete HF-nettverket videreføres. Årlig 
arbeidsprogram vil bli diskutert i direktørmøte i foretaksgruppen ved budsjettbehandlingen. 
 
Vurdering 
Konsekvenser av vernearbeidet med hensyn til kompetanse, ressurser og midler vil 
innarbeides som en integrert del av budsjettarbeidet og vedlikeholdsplaner. 
 
Det bør være et formål at eiere av kulturhistoriske bygg i Helse Nord ikke skal lide 
økonomisk for at de tar vare på fredete og bevaringsvernete bygg/anlegg, og at Helse Nord 
legger til rette for aktivt bruk av disse byggene. Dette er trolig det beste vern. 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Boken ”Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens  
   bygningshistorie” 
 

Boken er tidligere distribuert til styret i Helse Nord RHF. 
 
Utrykte vedlegg:   
 
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134637  
http://www.lvph.no 
 

http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134637�
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UTREDNING 
Innledning  
Denne saken er en orientering om det videre arbeid fra styret vedtok høringsuttalelser til 
forslaget til forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer. Det gis også en 
orientering om planene for det videre arbeid med oppfølging av landsverneplanen og 
oppbygging av kulturminnefaglig kompetanse innen helsesektoren. 
 
Bakgrunn 
I prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” (SKE), hvor alle departementer skal 
utarbeide landsverneplaner for statlige eiendommer innenfor sin sektor, inngår 
”Landsverneplan for helsesektoren”.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet oversendte sin landsverneplan til Riksantikvaren (RA), den 
8. mars 2010 for endelig behandling. 
 
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 – Generelle 
bestemmelser ble vedtatt av Riksantikvaren, den 9. november 2011. SKE - forskriften kapittel 
1 inneholder generelle bestemmelser som også gjelder for helsesektorens eiendommer som nå 
er fredet etter kapittel 2. 
 
Riksantikvaren vedtok SKE-forskriften kap. 2, fredete eiendommer i landsverneplanen for 
Helse- og omsorgsdepartementet, den 16. februar 2012.  
 
Landsverneplanen består av en katalogdel og en temadel. En samlet fremstilling finnes i 
boken ”Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie”. Boken er 
utgitt av Helse og omsorgsdepartementet og utarbeidet av Forsvarsbygg. Boken er distribuert 
til alle RHF-ene, og Helse Nord har mottatt og fordelt 1000 eksemplarer. Styret har mottatt 
boken, og det vises til denne og vedlagte CD i boken som gir en beskrivelse av katalogdelen 
til landsverneplanen. Den tematiske delen i boken er ikke avgrenset til de bygninger/anlegg 
som staten ved helseforetakene er eier av i dag, men hele bredden i den historiske utviklingen 
i helsesektoren er presentert. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet landsverneplanen ved en orienteringssak og to 
høringssaker – som følger: 
• 13. mars 2007 sak 29-2007/4 Landsverneplan for helsesektoren – informasjon om status 
• 14. mai 2008 sak 51-2008 Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetjenesten –  

høringsuttalelse 
• 27. april 2011 sak 45-2011 Forslag til fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer  

kapittel 2, høringsuttalelse. 
 
Styrets uttalelser ble tatt til følge med følgende endringer fra Riksantikvarens forslag til 
fredning: 
• Helse Finnmark HF To legeboliger er solgt og utgår fra verneplanen 
• Helse Finnmark HF DPS Midt-Finnmark Karasjok er endret fra verneklasse 1  
  (fredning) til verneklasse 2 (bevaring) 
• UNN HF Longyearbyen er endret fra verneklasse 1 (fredning) til  
  verneklasse 2 (bevaring) 
• UNN HF Ved Åsgård sykehus er omfanget av interiørvern bygg 7  
  endret i fredningsforskriften 



En oversikt som viser fredningsvedtakene til hver enkelt lokalitet, gruppert etter de regionale 
helseforetakene (RHF) finnes på hjemmesiden til Riksantikvaren: 
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134637  
 
Videre arbeid i kulturminneforvaltningen 
I den regionale nettverksgruppen arbeides det kontinuerlig med arbeidsplanene fremover. 
Arbeidsplanene vedtas av adm. direktører i RHF-ene ved de årlige budsjettbehandlinger. To 
hovedarbeidsområder kan sies å være: 
• Kongelig resolusjon om forvaltningen av statens kulturhistoriske eiendommer forutsetter 

at eiendommene forvaltes slik at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt og synliggjort. 
• Kompetanse i kulturminneforvalting skal utvikles i alle regioner og HF. 
 
For alle fredete og bevaringsvernete bygg/anlegg skal det utarbeides forvaltningsplaner. For 
Helse Nord vil disse planene foreligge i løpet av 2012. Forvaltningsplanene skal forelegges 
Riksantikvaren. I egen sak til styret i Helse Nord RHF legges frem et forslag til beslutning om 
rutiner og prosedyrer ved behandling av forvaltningsplaner både for fredete og for 
bevaringsvernete bygg/anlegg, jf. styresak 60-2012. 
 
I oppfølgingen av forvaltningsplanene skal det foretas tilstandvurderinger av vernete 
bygg/anlegg, og planer for vedlikehold av disse byggene skal inngå som en integrert del av de 
generelle vedlikeholdsplaner for HF. 
 
I arbeidet med å høyne kompetansen i kulturminneforvaltning ved HF-ene og RHF-ene er 
regionene blitt enige om å gå sammen om en felles organisering i et regionalt nettverk og et 
utvidet nettverksarbeid med alle HF-ene. En felles ressursperson med kulturminnefaglig 
kompetanse er tilsatt i Helse Sør-Øst RHF, og denne stillingen ivaretar både teknisk og faglig 
en konsulent-/sekretærrolle i dette nettverkssamarbeidet.  
 
I et samarbeid med Fakultet for arkitektur og billedkunst ved Norges teknisk- og 
naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institutt for landskapsplanlegging ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) arbeides det med et meritterende etter- og 
videreutdanningskurs (7,5 studiepoeng) for forvaltere innen Statens Kulturhistoriske 
Eiendommer. Kurset har som hensikt å øke forståelsen av kulturminneverdier ”på tvers”, og 
slik bidra til økt bestillerkompetanse og bedre samarbeid mellom ansvarlige aktører i 
forvaltning av kulturmiljøer som består av både bygninger og landskap for å bevare og sikre 
verdiene i et langsiktig perspektiv. Kurset kan starte høsten 2012 med to 3-dagers samlinger 
og avsluttende eksamensoppgave innen 20. januar 2013. 
 
Kulturminnevern skjer på mange nivå i organisasjonen og har en rekke ulike verdiaspekter. 
Landsverneplanen har tatt for seg en rekke kriterier i sin utvelgelse av bygninger/anlegg og 
felles tema. For de lokale institusjoner og avdelinger kan identitets- og symbolverdi være en 
viktig forankring og inspirerende for videre arbeid og utvikling. De fleste sykehus i Nord-
Norge har skrevet sin historie, ofte med et stort innsamlet billedmateriale. Seneste bidrag i 
denne sammenheng er ”Fra Bartskjærer til universitetssykehus. Glimt fra nordnorsk 
helsehistorie”.  Boken er gitt ut i 2011 av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og ført i 
pennen av Leif Maliks.  
 
Det vil arbeides videre i Helse Nord med å oppfordre HF-ene til å få nedskrevet sin lokale 
historie. Fortsatt mangler noen få sykehus å dokumentere sin lokale historie i en samlet 
”praktbok”. 

http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134637�


 
På den annen side er det noen ildsjeler som gjennom lang tid har samlet en betydelig mengde 
utstyr som har vært i bruk gjennom flere tiår. Slikt utstyr finnes spredt i sykehusene på lager, i 
monter, på kontor osv. Regionalt nettverk har under vurdering om det er mulig og ønskelig å 
få katalogisert dette utstyret, organisere et samlet vern og eventuelt organisere vernet i et 
musealt nettverk. Dette arbeidet er omfattende og krever samarbeid med en rekke instanser.  
 
Konsekvenser  
HF-ene er eiere av bygg/anlegg og har et ansvar for å ivareta og sikre sine eiendommer og de 
verdier disse representerer. Oppfølging av landsverneplanen, fredningsforskriften og 
forvaltningsplanarbeidet vil kreve både kompetanse, ressurser og midler for å ta vare på våre 
vernete bygg/anlegg. Pr. dags dato foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om hvor stor 
merkostnaden for vedlikehold av vernede bygg/anlegg kan bli. Det bør være et formål at eiere 
av kulturhistoriske bygg i Helse Nord ikke skal lide økonomisk for at de tar vare på fredete og 
bevaringsvernete bygg/anlegg og at Helse Nord legger til rette for aktivt bruk av disse 
byggene. Dette er trolig det beste vernet. 
 
Det regionale nettverket vil forholde seg til direktørmøte i foretaksgruppen som beslutter i hva 
og hvilke oppgaver i det videre arbeid med kulturminner som skal legges inn i 
arbeidsprogrammene fremover.  
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