
 

Møtedato: 22. februar 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-13/012        Bodø, 15.2.2017 
 

Styresak 21-2017/5 Protokoll fra drøftingsmøte 13. februar 2017 

ad. NOU 2016:25 Organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens 

eierskap innrettes framover? - høring 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Drøftingsprotokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/634-3/008 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713  

Sted/Dato: 
Bodø, 13.2.2017 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 13. februar 2017 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Baard Einar Martinsen SAN 
Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO - deltok pr. skype 
Ulrika Larsson Akademikerne 
Bengt-Ole Larsen konsernverneombud - deltok pr. telefon 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol direktør 

 
Forfall: 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet. 
 
 
NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens 
eierskap innrettes framover? - høring 
Kristian Fanghol innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, 
den 6. februar 2017. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 

 
 

Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene mener NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan 

bør statens eierskap innrettes framover? representerer en god gjennomgang av de 
organisatoriske utfordringene i styringen av spesialisthelsetjenesten og et godt grunnlag 
for å utvikle organiseringen til å bli enda bedre. 
 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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2. Partene vil understreke at regionaliseringsprinsippet for organiseringen av 
spesialisthelsetjenesten fortsatt må ligge til grunn.  Partene vil videre understreke at 
endringer i organisering av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten må sikre at 
tjenestene til befolkningen kan planlegges i en regionalisert modell. 
 

3. Partene er enige om at dagens ordning med et regionalt beslutningsnivå, fire regioner og 
fire regionsykehus bør videreføres. 
 

4. Partene tilrår at det i framtidig organisering legges stor vekt på å utvikle de 
legitimitetsskapende deler av organiseringen og vil anbefale at ordningen med styrer for 
helseforetakene opprettholdes. 
 

5. Partene er enige om at det bør etableres et lovfestet rådsorgan mellom 
spesialisthelsetjenesten og representanter for regionale og kommunale myndigheter. 
 

6. Ansvaret for eiendomsforvaltningen bør tillegges det nivå som har operativt ansvar for 
spesialisthelsetjenesten. Krav til nivå på vedlikehold, husleieordninger etc. bør eventuelt 
håndteres som rammebetingelser for driften gitt av eier. 

 
 
Bodø, den 13. februar 2017  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Karin Paulke  Kristian I. Fanghol   
Helse Nord RHF Helse Nord RHF  
 
 
Ann-Mari Jenssen  Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes  
YS Helse  SAN LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær Ulrika Larsson Bengt-Ole Larsen    
UNIO Akademikerne Konsernverneombud 
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