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Ulf Syversen Styreleder Til stede  
Kristin Rajala Nestleder Til stede  
Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Meldt forfall 
Ivan Olsen Medlem Til stede  
Jan-Petter Monsen Medlem Til stede  
Kristina Eriksson Nytun  Medlem Til stede  
Marit Rakfjord Medlem Til stede  
Mona Søndenå  Medlem Til stede Meldt forfall 
Ole I. Hansen  Medlem Til stede  
Svein Størdal Medlem Til stede  

 
Observatør  

Unni Salamonsen Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset –  
Forlot møtet etter sak 10/2016 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Astrid Balto Olsen Administrasjonssekretær, førte protokoll 
Harald Sunde Medisinsk fagsjef 
Inger Lise Balandin Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus 
Ivar Greiner Kommunikasjonssjef 
Ole Martin Olsen Administrasjonssjef 
Stein Erik Breivikås  Økonomisjef 
Vivi Brenden Bech Klinikksjef Klinikk Hammerfest 
Øyvin Grongstad Drifts- og eiendomssjef på telematikk under sak 12 og 13. 
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Sak 4/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 11. februar 2016 
 
Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 11. februar 2016 kl. 08.30 – 
14.30 i auditoriet på Hammerfest sykehus  
 
Saksnummer Sakens navn 
4/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
5/2016 Godkjenning av protokollene fra styremøtene 2. og 3. desember 2016 og 4. 

januar 2016 
6/2016 Muntlig informasjon fra styreleder 
 Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 
7/2016 Virksomhetsrapport 11 2016 Finnmarkssykehuset HF 
8/2016 Foreløpig årsregnskap 2016 Finnmarkssykehuset HF 
9/2016 Oppdragsdokument 2016 
10/2016 Godkjenning av forprosjekt - Oppfølging av Helse Nord RHF styresak 72-2014 

og Finnmarkssykehuset HF sin styresak 83-2014 om Tiltak for styrking av 
spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark- Alta nærsykehus og byggestart     

11/2016 Styringsdokument Samisk Helsepark 
12/2016 Tertialrapport nr. 3 2016 Nye Kirkenes sykehus 
13/2016 Varmepumpe Hammerfest sykehus 
14/2016 Møteplan 2016 Styret i Finnmarksykehuset HF – justering  
15/2016 Oversikt over styrevedtak i 2016 
16/2016 Referatsaker 
17/2016 Eventuelt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.  
 

Sak 5/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 2. og 3. 
desember 2015 og 4. januar 2016 

 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 2. og 3. desember 
2015 og 4. januar 2016. 
 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 2. og 3. desember 
2015 og 4. januar 2016. 
 

Sak 6/2016 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende 
direktør 

 
Orientering fra styreleder 
- Nye eieroppnevnte styremedlemmer blir i 6. april 2016. 
- Markering av Alta Nærsykehus i 12. februar 2016 
- Ansettelsesprosess av ny administrerende direktør 
 
Orientering fra Administrerende direktør 
- Hendelse i Klinikk Psykisk helsevern og Rus i januar 2016. Lov om 

spesialisthelsetjeneste § 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser (§ 3-3a) – 
informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. §13 og forvl. §13. 

- Bakvaktsordning jordmortjenesten i Alta kommune 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør 
til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør 
til orientering. 

Sak 7/2016 Virksomhetsrapport 11 2015 Finnmarkssykehuset HF 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Virksomhetsrapport 11 2015 Finnmarkssykehuset HF 
til etterretning. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Virksomhetsrapport 11 2015 Finnmarkssykehuset HF 
til etterretning. 
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8/2016 Foreløpig årsregnskap 2015 Finnmarkssykehuset HF 
 
Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (Endring i kursiv): 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Foreløpig årsregnskap 2015 Finnmarkssykehuset 

HF til orientering. 
2. Styret vil berømme det arbeidet alle ledd i organisasjonen har nedlagt for å oppnå 

resultatet i 2015. Dette gjelder både det økonomiske resultatet, aktivitetsøkningen og 
forbedret kvalitet. 

3. Styret registrerer at resultatet gir gode forutsetninger for å møte utfordringene i årene 
framover. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Foreløpig årsregnskap 2015 Finnmarkssykehuset 

HF til orientering. 
2. Styret vil berømme det arbeidet alle ledd i organisasjonen har nedlagt for å oppnå 

resultatet i 2015. Dette gjelder både det økonomiske resultatet, aktivitetsøkningen og 
forbedret kvalitet. 

3. Styret registrerer at resultatet gir gode forutsetninger for å møte utfordringene i årene 
framover. 

 

9/2016 Oppdragsdokument 2016 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til 

Finnmarkssykehuset HF 2016, og tar det til etterretning. 
2. Styret ber om at oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvise 

rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF 
på dette. 

3. Styret ber videre Administrerende direktør om å videreføre og videreutvikle interne 
rutiner for kontinuerlig oppfølging og rapportering på oppdragsdokumentet med 
spesiell fokus på områder hvor man har utfordringer med gjennomføringen. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til 

Finnmarkssykehuset HF 2016, og tar det til etterretning. 
2. Styret ber om at oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvise 

rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF 
på dette. 

3. Styret ber videre Administrerende direktør om å videreføre og videreutvikle interne 
rutiner for kontinuerlig oppfølging og rapportering på oppdragsdokumentet med 
spesiell fokus på områder hvor man har utfordringer med gjennomføringen. 
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10/2016 Godkjenning av forprosjekt - Oppfølging av Helse Nord RHF 
styresak 72-2014 og Finnmarkssykehuset HF sin styresak 83-
2014 om Tiltak for styrking av spesialisthelsetilbudet i 
Alta/Vest-Finnmark- Alta nærsykehus og byggestart     

 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
1.  Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner forprosjektrapporten for Alta nærsykehus. 

Forprosjektet besvarer de ulike punktene i vedtaket fra styresak 72-2014 i Helse Nord 
RHF. 

2.  Styret vil anbefale overfor Helse Nord RHF igangsetting av detaljprosjektering og 
byggestart for prosjektet. 

3.  Styret vedtar brutto arealramme fastsettes til 4 501m² og at det skal gjennomføres 
bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 sykestuesenger i 
nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for 
spesialisthelsetjenester. 

4. Styret anbefaler at det installeres en CT-maskin i Alta samtidig med innstallering av 
MR. Eventuelt restbeløp utover tidligere avsatt 20 mill. kroner vil dekkes av postene 
«Avsetning reserve» og/eller medisinsk teknisk utstyr i investeringsbudsjettet for 
Finnmarkssykehuset HF. 

5.  Styret fastsetter kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) 
til 395 mill. kroner (januar 2019) og basert på 85 % sannsynlighet for overholdelse 
(p85) til 458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune, 
utstyr (eks. MR og CT), byggelånsrente og prisstigning. 

6.  Styret ber adm. direktør om å arbeide videre med å redusere prosjektets grunnkalkyle 
gjennom kuttforslag, god entreprisestrategi, prosjektstyring og god organisering av 
helsetilbudet både i Alta og sett i sammenheng med det samlede tilbudet i foretaket. 

7.  Styret ber adm. direktør om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av 
usikkerhet både når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisering. 

8.  Styret anbefaler at adm. dir. sammen med Helse Nord RHF sikrer nødvendig bærekraft 
for investeringen. Etter at organisasjonsplanen er ferdig, skal det legges frem endelig 
finansieringsplan, senest i april 2016. 

9.  Styret ber adm. direktør å søke Helse Nord RHF om å få tilpasset kapitalkompenasjon 
og driftstøtte når finansieringsplanen er klar. 

10. Styret ber adm. direktør å sikre gjennomføring av arbeidet med detaljprosjektering, 
byggeprosjektet, iverksetting av faglige tiltak, arbeide videre med de nødvendige 
organisasjonsmessige tiltak og planlegge prosessen med idriftsetting av det utvidede 
tilbudet, herunder at: 
a)  Alta kommune tar ansvar for rivning og bygging av nytt vestibylebygg/E3 og ombygging 

av møtesenter tilsvarende planlagt funksjonalitet og areal som beskrevet i 
Forprosjektrapport datert 9, oktober 2016 og Sluttrapport - utredning av spesialisthelse-
tjenestetilbudet i Alta /Vest-Finnmark. Vestibyle og møtesenter skal brukes i fellesskap av 
Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF. Driften skal baseres på selvkost og deles 50-50 
%.  

b)  Finnmarkssykehuset HF kjøper arealer tilsvarende 1 626,1 m² bruttoareal fra Alta 
kommune til en samlet pris på 60 mill. kroner (2016 kroner). 30 mill. kroner utbetales til 
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Alta kommune, når salgsavtale foreligger. De resterende 30 mill. kroner (2016 kroner) 
utbetales når lokalene i H1, H2 og H5 i 2. etasje overtas av Finnmarkssykehuset HF.  

c)  Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune utarbeider sammen en intensjonsavtale om 
fremtidig drift av arealer som eies av Finnmarkssykehuset HF, samarbeid om felles 
oppgaver, felles rigg og felles prosjektledelse under bygging (Alta nærsykehus og Alta 
omsorgssenter) og evt. et felles teknisk bygg.  

d)  Finnmarkssykehuset HF utarbeider entreprisestrategi og velger entreprisemodell for 
bygging av sykehusbygget innen mai 2016.  

 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner forprosjektrapporten for Alta nærsykehus. 

Forprosjektet besvarer de ulike punktene i vedtaket fra styresak 72-2014 i Helse Nord 
RHF. 

2.  Styret vil anbefale overfor Helse Nord RHF igangsetting av detaljprosjektering og 
byggestart for prosjektet. 

3.  Styret vedtar brutto arealramme fastsettes til 4 501m² og at det skal gjennomføres 
bygningsmessige oppgraderinger av arealer inntil 1 000 m², med 20 sykestuesenger i 
nybygg, hvorav seks senger for kommunale tjenester og 14 senger dedikert for 
spesialisthelsetjenester. 

4. Styret anbefaler at det installeres en CT-maskin i Alta samtidig med innstallering av 
MR. Eventuelt restbeløp utover tidligere avsatt 20 mill. kroner vil dekkes av postene 
«Avsetning reserve» og/eller medisinsk teknisk utstyr i investeringsbudsjettet for 
Finnmarkssykehuset HF. 

5.  Styret fastsetter kostnadsrammen basert på 50 % sannsynlighet for overholdelse (p50) 
til 395 mill. kroner (januar 2019) og basert på 85 % sannsynlighet for overholdelse 
(p85) til 458 mill. kroner (januar 2019), inkludert kjøp av arealer fra Alta kommune, 
utstyr (eks. MR og CT), byggelånsrente og prisstigning. 

6.  Styret ber adm. direktør om å arbeide videre med å redusere prosjektets grunnkalkyle 
gjennom kuttforslag, god entreprisestrategi, prosjektstyring og god organisering av 
helsetilbudet både i Alta og sett i sammenheng med det samlede tilbudet i foretaket. 

7.  Styret ber adm. direktør om å utarbeide en plan for håndtering og reduksjon av 
usikkerhet både når det gjelder entreprenørmarkedet og prosjektorganisering. 

8.  Styret anbefaler at adm. dir. sammen med Helse Nord RHF sikrer nødvendig bærekraft 
for investeringen. Etter at organisasjonsplanen er ferdig, skal det legges frem endelig 
finansieringsplan, senest i april 2016. 

9.  Styret ber adm. direktør å søke Helse Nord RHF om å få tilpasset kapitalkompenasjon 
og driftstøtte når finansieringsplanen er klar. 

10. Styret ber adm. direktør å sikre gjennomføring av arbeidet med detaljprosjektering, 
byggeprosjektet, iverksetting av faglige tiltak, arbeide videre med de nødvendige 
organisasjonsmessige tiltak og planlegge prosessen med idriftsetting av det utvidede 
tilbudet, herunder at: 
a)  Alta kommune tar ansvar for rivning og bygging av nytt vestibylebygg/E3 og ombygging 

av møtesenter tilsvarende planlagt funksjonalitet og areal som beskrevet i 
Forprosjektrapport datert 9, oktober 2016 og Sluttrapport - utredning av spesialisthelse-
tjenestetilbudet i Alta /Vest-Finnmark. Vestibyle og møtesenter skal brukes i fellesskap av 
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Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF. Driften skal baseres på selvkost og deles 50-50 
%.  

b)  Finnmarkssykehuset HF kjøper arealer tilsvarende 1 626,1 m² bruttoareal fra Alta 
kommune til en samlet pris på 60 mill. kroner (2016 kroner). 30 mill. kroner utbetales til 
Alta kommune, når salgsavtale foreligger. De resterende 30 mill. kroner (2016 kroner) 
utbetales når lokalene i H1, H2 og H5 i 2. etasje overtas av Finnmarkssykehuset HF.  

c)  Finnmarkssykehuset HF og Alta kommune utarbeider sammen en intensjonsavtale om 
fremtidig drift av arealer som eies av Finnmarkssykehuset HF, samarbeid om felles 
oppgaver, felles rigg og felles prosjektledelse under bygging (Alta nærsykehus og Alta 
omsorgssenter) og evt. et felles teknisk bygg.  

d)  Finnmarkssykehuset HF utarbeider entreprisestrategi og velger entreprisemodell for 
bygging av sykehusbygget innen mai 2016.  

 

11/2016 Styringsdokument Samisk Helsepark 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF utsetter saken. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF utsetter saken. 
 

12/2016 Tertialrapport nr. 3 2015 Nye Kirkenes sykehus 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport nummer 3 2015 for Nye Kirkenes sykehus til 
etterretning og ber om at denne oversendes Helse Nord RHF.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport nummer 3 2015 for Nye Kirkenes sykehus til 
etterretning og ber om at denne oversendes Helse Nord RHF.  
 

13/2016 Varmepumpe Hammerfest sykehus 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner iverksetting av beskrevet varmepumpeprosjekt 
ved Hammerfest sykehus, med styringsmål på 12,4 MNOK og innenfor avsatt kostnadsramme 
på 15 MNOK.  
 
Styremedlem Ivan Olsen foreslo å utsette investeringen til arbeidet med Nye Hammerfest 
sykehus er kommet i gang. 
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Avstemning: 
Forslaget falt mot 1 stemme. 
 
Avstemning om forslaget til administrerende direktør: 
Ivan Olsen stemte mot forslaget til vedtak. 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner iverksetting av beskrevet varmepumpeprosjekt 
ved Hammerfest sykehus, med styringsmål på 12,4 MNOK og innenfor avsatt kostnadsramme 
på 15 MNOK.  
 

14/2016 Møteplan 2016 Styret i Finnmarksykehuset HF – justering  
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende endring i møteplan for 2016: 
 
19. mai 2016 Bodø 
  
Styreseminarer: 
19. – 20. mai 2016 Bodø i regi av Helse Nord RHF 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende endring i møteplan for 2016: 
 
19. mai 2016 Bodø 
  
Styreseminarer: 
19. – 20. mai 2016 Bodø i regi av Helse Nord RHF 
 

15/2016 Oversikt over styrevedtak i 2015 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status styrevedtak 2015 til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status styrevedtak 2015 til orientering. 
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Sak 16/2016 Referatsaker 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
- Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 29. januar 2016 
- Referat fra FAMU 29. januar 2016 
- Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter 

innføringen av samhandlingsreformen - Link 
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-
2016/Samhandlingsreformen.pdf 

- Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 - Link 
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2016-
2016/Selskapskontrollen2014.pdf 
 

Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: 
 

Sak 17/2016 Eventuelt 
 
Styremedlem Marit Rakfjord ønsker informasjon om øyepoliklinikken og Seniorpolitikk. 
 
Administrasjonen svarer: 

- Øyepoliklinikken ferdigstilles i mars 2016. 
- Seniorpolitikken er et regionalt prosjekt som skal evalueres i 2017. 

 
Neste styremøte er en telefonstyremøte 7. mars 2016 
Neste fysiske styremøte er i Hammerfest 17. mars 2016 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 13.10 
 
 
Ulf Syversen 
Styreleder 
 
Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte. 
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