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Referat 2.12.2016: Arbeidsgruppe – Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan – 
Stedlig ledelse 

Sted: Adm. møterom, D1 707. Skype 15TUUNN.D1-707@uc.nhn.noU15T; Telematikk IPnr  997956 
(virtuelt nr.) 

Arbeidsgruppe: 
 

Marit Lind, Markus Rumpsfeld, Hanne Sommersel Ulstein, Vibeke Haukland, Rita 
Vang, Ulla Dorte Mathisen, Cathrin Carlyle 

Forfall Niels-Erik Krum-Hansen, Geir Hugo Bolle 
Referent: Ole-Martin Andersen 
Tidspunkt: Fredag 2.12, klokken 0900-1100 (møte varte til kl 09:30) 
 
SAKSLISTE 
Saksnr: Sak: Ansvarlig: 
 Innkalling:  

Godkjent uten kommentar  
 
Referat:  

Godkjent uten kommentar 
 

 

13-16 OSO-møte 1.12.2016 
Kort gjennomgang av møte i OSO 1.12.2016.  
 
Viseadministrerende direktør Marit Lind la frem saken Innspill til høring, 
Nasjonal helse- og sykehusplan, stedlig ledelse. Det ble redegjort for status 
i arbeidet så langt, og orientert om at Sør-Troms regionråd og flere 
kommuner hadde ønsket utsatt frist. Videre at flere kommuner har 
signalisert at de ønsker å sende egne innspill. 
 
UNN har derfor besluttet å sende ut invitasjon til alle kommuner i UNNs 
nedslagsområde og utsatt innspillsfristen tilsvarende slik at alle skal få 
reell mulighet til å gi sine innspill. (jf sakene 10-16 og 11-16). 
 
Den nye innspillsfristen, 7.12.2016, gjør at behandlingen i OSO må foregå 
uten innspill fra alle regionråd og kommuner da kun Sør-Troms regionråd 
og Harstad kommune hadde rukket å sende innspill før møte 1.12.2016. 
 
Oppsummert forsto vi konklusjonen i møte slik: 
OSO mener prosessen i utredningsarbeidet har vært god og har ikke behov 
for ytterlige behandling av saken. De er tilfreds med at alle kommunene nå 
har fått sjansen til å uttale seg og fått utsatt frist som gjør det mulig å 
medvirke.  
 
OSO tar saken til orientering med de innspill som kommer i fra 
regionrådene og kommunene, og trenger ingen ny behandling av saken før 
den går til arbeidsgruppen i UNN. 
 
 
OSOs behandling av saken gir således ingen ytterligere forsinkelser i 
arbeidet og påvirker ikke overordnet fremdriftsplan.   
 

 

14-16 Gjennomgang innspill 
Det er kommet tre nye innspill siden sist. Innspillene ble gjennomgått 
sammen med skjema for sortering av innspill. 
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Skjema suppleres med en kolonne som viser hvilken kategori innspillene 
tilhører:  

A. Dagens organisasjonsmodell vurderes å ikke være forenlig med 
Stortingets intensjon om stedlig ledelse 

B. Dagens organisasjonsmodell vurderes å kunne være forenlig 
med Stortingets intensjon om stedlig ledelse, men har behov for 
tiltak/justeringer for å fungere tilfredsstillende 

C. Dagens organisasjonsmodell vurderes å være forenlig med 
Stortingets intensjon om stedlig ledelse og fungerer 
tilfredsstillende 

 
 

15-16 Endring av arbeidsgruppens sammensetning 
Enhetsleder Geir Hugo Bolle går ut av arbeidsgruppen og erstattes, fom 2.12.2016, 
av enhetsleder Beathe Fridfeldt. 
 
Beathe har mottatt informasjon, møtedokumenter og møteinvitasjon til møtene 
fremover. 
 
 

 

16-16 Vara for DNLF i arbeidsgruppens møte 9.11.2016 
Hanne Frøyshov (vara DNLF, OF) møter for Ulla Dorthe Mathiesen i møte 
9.11.2016. 
 
Hanne har mottatt informasjon og møtedokumenter, og deltar i det aktuelle møte 
via telematikk. 
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