Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:

Saksnummer 32/2014
Saksansvarlig:
Møtedato:

Astrid Balto Olsen, 78421110

Sted/Dato:

Hammerfest, 23.4.2014

Styreleder Ulf Syversen og Adm. direktør Torbjørn Aas
30. april 2014

Muntlig informasjon fra
styreleder og administrerende direktør

Orientering fra styreleder
- Brev fra Porsanger kommune til tvistløsningsnemnda i Helse og omsorgssektoren.
- E-post fra Raymond Londal vedr. Styresak 22/2014.
Orientering fra Administrerende direktør

Administrerende direktørs forslag til vedtak:
Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør
til orientering.
Torbjørn Aas
Administrerende direktør
Vedlegg:
- E-post fra Porsanger kommune m/brev fra Porsanger kommune til
Tvistløsningsnemnda
- E-post fra Raymond Londal

Postadresse
Finnmarkssykehuset
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Besøksadresse
Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9600 Hammerfest

Tlf, sentralbord: 78 42 10 00
postmottak@finnmarkssykehuset.no
www.finnmarkssykehuset.no

Organisasjonsnummer
983 974 880

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Syversen, Ulf
"Rajala, Kristin"; Adamsen Evy C.; Gudrun Rollefsen; Hansen Ole I; Ivan Olsen; Monsen Jan-Petter;
Rakfjord Marit Karina; Mona Søndenå; Størdal Svein Are
Aas Torbjørn; Olsen Astrid Balto
SV: :Varsel om prosess og fremsettelse av klage-avklaring før videre behandling
3. april 2014 12:19:41
2063_001.pdf

Hei
Det er ikke så mye adm kan gjøre med dette på det nåværende tidspunkt.
Regner med at departementet/tvisteløsingsnemnda avklarer dette raskt. Og at de i den
forbindelse ber om utfyllende kommentarer fra Finnmarkssykehuset HF. Jeg tror også det er
viktig at den nasjonale tvisteløsingsnemnda klargjør hva slags saker de skal behandle.
Når det gjelder OSO hadde jeg vært mer betenkt hvis OSO hadde sagt at prosessen var
førsteklasses, selvfølgelig kan enhver prosess bli bedre.
Astrid: Brevet vil bli formelt referert på kommende styremøte.
Jeg noterte meg at Irene Skiri var blant hovedadressatene, men jeg var gjenpartsadressat.
Interessant.
Mvh
Ulf
Fra: Rajala, Kristin [mailto:Kristin.Rajala@ffk.no]
Sendt: 3. april 2014 11:03
Til: Syversen, Ulf; Evy Christine Adamsen; Gudrun Rollefsen; Hansen Ole I; Ivan Olsen; Jan Petter
Monsen; Marit Karina Rakfjord; Mona Søndenå; Svein Are Størdal
Emne: SV: Attached Image:Varsel om prosess og fremsettelse av klage-avklaring før videre
behandling

Hei.
Jeg håper adm. ser på dette ganske raskt.
Jeg er ingen jurist eller ekspert på samhandlingsreformen, men jeg kan bare ikke skjønne at
dette kan være et brudd på samhandlingsreformen.
Dette må da bety at vi ikke kan legge om vår virksomhet noe sted i vårt område, da det alltid
vil være en kommune involvert, enten ved positivt eller negativt utfall for vedkommende
kommune.
Betyr dette også at vi som helseforetak er pliktig til å bygge opp virksomhet i hver eneste av
våre 19 kommuner? Og da spesielt innen psykisk helsevern og rus?
De peker kun på dette området i innvendingen. Må vi bygge opp somatisk spesialisttilbud
lokalisert i alle kommunene også?
Kommunene, inkludert Lakselv, er involvert gjennom høringsprosessen, der vi selvsagt kan ta
inn over oss at høringsfristen var kort. Men saken ble utsatt fra desember til mars, og da kunne
de bedt om ytterligere møter. Noe de kanskje også gjorde?
Har man nektet å møte kommunen i noe tilfelle fra vår side?

Når det gjelder innvendingen om strategisk utviklingsplan, så mener jeg at kommunen kanskje
er inne på noe. Må vi ha en strategisk utviklingsplan på plass før vi vedtar større
omorganiseringer?
I så fall, så burde vi fått beskjed om dette fra Helse Nord, før vi satt denne saken opp på
agendaen. Men noe må uansett vedtas først, alt kan ikke komme på plass samtidig.
Jeg håper derfor adm. bruker tid på dette nå, så vi får det ordentlig avklart.
Mvh.
Kristin

Fra: Syversen, Ulf [mailto:ulf.syversen@kystverket.no]
Sendt: 3. april 2014 10:08
Til: Evy Christine Adamsen; Gudrun Rollefsen; Hansen Ole I; Ivan Olsen; Jan Petter Monsen;
Rajala, Kristin; Marit Karina Rakfjord; Mona Søndenå; Svein Are Størdal
Emne: VS: Attached Image:Varsel om prosess og fremsettelse av klage-avklaring før videre
behandling

Til orientering.
Vi har en juridisk betenkning om at dette er en omorganisering innen spesialisthelsetjenesten
som ikke er en del av samhandlingsreformen.
Ulf
Fra: Helge Nicolaisen [mailto:helge.nicolaisen@porsanger.kommune.no]
Sendt: 3. april 2014 08:50
Til: torbjorn.aas@finnmarkssykehuset.no; fhh@helse-nord.no; rune.hallingstad@ks.no; Gunhild
Ingilæ Haukenes (gunhild.haukenes@ks.no); Elde Unni Bente
(Unni.Bente.Elde@finnmarkssykehuset.no); irene.skiri@helse-nord.no; mona.sondena@sorvaranger.kommune.no
Kopi: Eva Marie Johansen; Reidunn M. Hesjevik; Syversen, Ulf; Torkjell Johnsen; Jonas S. Nymo;
Jon Nikolaisen; ole.i.hansen@helse-finnmark.no; postmottak@hod.dep.no
Emne: VS: Attached Image:Varsel om prosess og fremsettelse av klage-avklaring før videre
behandling

Hei dere,
Porsanger Kommune har lovet Finnmarkssykehuset ryddighet i forhold til videre prosess rundt
initiert flytting av DPS. Åpenhet og bruk av styrende dokumenter er avgjørende for at
demokratiet skal fungere på alle nivåer. Porsanger Kommune velger derfor å gjøre
Finnmarkssykehuset og Helsenord oppmerksom på de brudd denne side mener Helsenord ved
Finnmarkssykehuset har gjort.
Som kjent har Porsanger kommune og Finnmarkssykehuset ulikt syn på prosessen vedr.
videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.
Vedlagt ligger brev fra Porsanger Kommune til Nasjonal tvisteløsningsnemd. Brevet må anses
som et prosessvarsel. Etter nødvendige avklaringer fra helsedirektoratet og KS vil selve
prosessen starte opp.

Fra denne siden registrerer man også at vedtak om nedleggelse av det distrikts-psykiatrisk
senter (DPS i midt Finnmark) bryter med klare krav fra Stortinget. Helseforetaket skal ha en
utviklingsplan på plass før de vedtar større investeringer og endringer. Helse Nord innrømmer
de ikke har utviklingsplanen vedtatt. De jobber kun ut fra en arbeidsskisse. Utviklingsplanen
skal først ut på høring i oktober/november.
Styret i Finnmarssykehuset har tatt seg til rette i denne sak. Det har styret ikke lov til. Det er
departementet og helseministeren sitt ansvar å passe på at helseforetakene følger sentrale
krav og føringer.
Porsanger kommune ber igjen om at videreutviklingen og ny organisering av psykisk helsevern
og tverrfaglig rusbehandling stoppes, reverseres og følger de krav som myndighetene har satt,
samt inkluderer partene etter de avtaler som er inngått. Naturlig vil denne jobben først kunne
starte opp igjen etter at Helsenord har hatt utviklingsplanen på høring og videre vedtatt.

Med vennlig hilsen/ dearvuođaiguin/ Ystävälissii tervheissii
Helge Nicolaisen
Assistrende rådmann/Økonomisjef/veahkkeráđđeolmmái/ apuraatimies/ekonomipäälikkö
Porsanger Kommune/Porsáŋggu gielda/Porsangin komuuni
Telefon: 78460411
Epost: helge.nicolaisen@porsanger.kommune.no

Fra: Åse Bjerke
Sendt: 1. april 2014 14:56
Til: postmottak@helsedir.no
Kopi: jon.hilmar.iversen@helsedir.no; Helge Nicolaisen
Emne: VS: Attached Image:Varsel om prosess of fremsettelse av klage-avklaring før videre
behandling

Vedlagt følger sak 2014/675-1 i henhold til avtale med Porsanger kommune.
Med vennlig hilsen
Åse Bjerke
Sekretær/osk
Porsanger kommune
78460499
E-mailadr: ase.bjerke@porsanger.kommune.no

Fra: OSK [mailto:no-reply@porsanger.kommune.no]
Sendt: 1. april 2014 14:49
Til: Åse Bjerke
Emne: Attached Image

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Syversen, Ulf
Aas Torbjørn
Grongstad Øyvin; Olsen Astrid Balto; Olsen Ole Martin
VS: Spørsmål til styret i Finnmarkssykehuset
14. april 2014 08:59:30

Hei
Denne "saken" vil jeg ha som en referatsak til styret på styremøtet 30.4. Jeg vil ikke ha den opp som en sak på
styremøtet.
Adm svarer Londal, men det haster ikke. Vi kan diskutere litt hvordan svaret skal være.
Ulf

-----Opprinnelig melding----Fra: Raymond Londal [mailto:londal@online.no]
Sendt: 11. april 2014 19:41
Til: Syversen, Ulf
Kopi: torbjorn.aas@finnmarkssykehuset.no
Emne: Spørsmål til styret i Finnmarkssykehuset
3 spørsmål til styret i Finnmarkssykehuset
Vedrørende vedtak i sak 22/2014, Ny psykisk helsevern og rusbehandling
Bakgrunn:
Finnmarkssykehuset er et offentlig forvaltningsorgan. Vedtak som treffes må være i samsvar med
Forvaltningslova. Vedtak kan ikke treffes med mindre de er hjemlet i lov. Dette setter grenser for hva vedtaket
kan gå ut på og innhold. God forvaltningsskikk bidrar til at vedtak ikke gjøres ut fra eget forgodtbefinnende.
I Helse Finnmarks strategiplan 2010-2015 nevner ikke noe om nedleggelse av Jansnes eller DPS Lakselv. I sak
22/2014 vedtok styret nedleggelser, betydelige endringer og at større investeringer skulle gjøres. Januar 2012
ble Helse Nord pålagt å følge Helsedirektoratets veileder "Tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter". Her
nevnes at alle tiltak som ønskes gjennomført skal være tilstrekkelig forankret i en overordnet plan og
planleggingen av et konkret tiltak kan ikke startes før det foreligger en utviklingsplan. Alta kommunestyre fikk
i mars orientering om at Finnmarkssykehuset ikke har en vedtatt utviklingsplan. Først til høsten skal
utviklingsplanen ut på høring.
Spørsmål 1: Med hjemmel i hvilken lov vedtok styret vedtak 22/2014?
Spørsmål 2: På hvilket grunnlag mener styret de kan avvike fra krav om utviklingsplan ihht Helsedirektoratets
veileder "Tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter"?
Spørsmål 3: Hvis styret har vedtatt sak 22/2014 uten hjemmel i lov og uten forankring i en overordned
strategiplan: Vil styret omgjøre vedtak 22/2104 og la den inngå som en del av utviklingsplanen som skal på
høring til høsten?
Håper dette kan besvares i styremøtet 29. april.

Vennlig hilsen
Raymond Londal
komm.styrerep. Alta Venstre

