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Styresak 8-2016  Møteplan 2016 - oppdatering 
 
 
Formål/sammendrag 
Vi viser til styresak 57-2015 Møteplan 2016 (styremøte 27. mai 2015). Styret vedtok 
møteplanen for 2016 som følger: 
 
• 3. februar 2016: Bodø (oppdragsdokument 2016 til helseforetakene) 

– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant 
• 24. februar 2016:  Tromsø  
• 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 

– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 
2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016  

• 27. april 2016:  Tromsø 
• 25. mai 2016: Bodø  
• 15. juni 2016:  Bodø 
• 31. august 2016:  Tromsø  
• 28. september 2016: Bodø  
• 26. oktober 2016:  Tromsø 
• 23. november 2016:  Tromsø  
• 14. desember 2016:  Bodø  
 
Andre arrangement:  
 
• 25. - 26. mai 2016: Bodø – styreseminar med HF-ene 
• 26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene 
 
Styremøtene i Helse Nord RHF avholdes rundt den 20. i hver måned, slik at 
virksomhetsrapporten fra forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene.  
 
Alle styremøter er, som tidligere år, lagt på en onsdag.  
 
Det avholdes to styreseminarer, våren og høsten.  Styreseminaret på våren er lagt til 
mai 2016, siden det skal oppnevnes nye styrer i helseforetakene, sannsynligvis i 
mars/april 2016. 
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Beslutningsgrunnlag 
Nyoppnevnt styreleder har bedt om en gjennomgang av møteplanen for 2016, siden 
noen av datoene kolliderer med andre møteavtaler som ikke kan endres på. Dette 
gjelder følgende møter: 
 
• 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning) 
• 27. april 2016:  Tromsø 
• 25. mai 2016: Bodø  
• 25. - 26. mai 2016:  Styreseminar 
• 28. september 2016: Bodø  
 
Styreleder Marianne Telle har foreslått alternative datoer som er koordinert med adm. 
direktørs kalender.  
 
Det foreslås følgende endringer: 
• Styremøte 30. mars 2016 flyttes til  
 6. april 2016 
 7. april 2016 

• Styremøte 27. april 2016 flyttes til  
 26. april 2016 

• Styremøte 25. mai 2016 flyttes til  
 19. mai 2016 
 20. mai 2016 

• Styreseminar 25. til 26. mai 2016 flyttes til 19. - 20. mai 2016. 
• Styremøte 28. september 2016 er foreslått flyttet til uke 40 som er høstferieuke 

mange steder. Av hensyn til dette foreslås at møtet flyttes til uke 38, gjerne i 
tilknytning til den nasjonale pasientsikkerhetskonferansen som i 2016 avholdes i 
Tromsø (21. til 22. september 2016).  
 

Styret i Helse Nord RHF har tidligere år lagt styremøtene til de ulike vertskommunene 
for sykehusene i regionen. I forbindelse med styremøtene ble programmet lagt opp slik 
at styret besøkte sykehuset/HF-et, fikk en presentasjon av HF-ets status og utfordringer 
og gjerne en omvisning på helseforetaket, dersom tiden tillot det. 
 
De senere år har styret vedtatt møteplanen med møtested i all hovedsak lagt til 
Bodø/Tromsø. Siden styret nå har nye medlemmer, tas dette opp til ny diskusjon for ev. 
endringer i møteplanen med hensyn til møtested. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2016 endres som følger (endringer i kursiv): 
 
… 
 
 
 
Bodø, den 22. januar 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
3. februar 2016 - saksdokumenter

side 71




