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21. januar 2021 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF 
 

Torsdag 21. januar 2021 kl. 08.30 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble 

holdt på telefon. 

 

 

Dagsorden 
Sak 1  Foretaksmøtet konstitueres 

Sak 2  Dagsorden 

Sak 3   Teststasjon i Rana kommune 

 

 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

 

 

Fra styret møtte 
Styreleder Renate Larsen 

Nestleder Inger Lise Strøm 

Beate Rahka-Knutsen 

Fredrik Sund 

Kari Sandnes 

 

Kari Jørgensen 

Sissel Alterskjær 

Svenn Are Jenssen 

Tom Erik Forså 

Hans Jacob Bønå 

 

 

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cecilie Daae 

Fagdirektør Geir Tollåli 

Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen 

Fung. stabsdirektør Tina Eitran 

 

 

Fung. kvalitets- og forskningsdirektør Tove 

Klæboe Nilsen 

Direktør for sikkerhet og beredskap Jonny 

Brodersen 

 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 

Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum 

Avdelingsdirektør Kai Furberg 

Fung. avdelingsdirektør Mikkel Hovden Aas 

 

 

 

 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men deltok ikke. 
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Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 

velkommen.  

 

Han viste til at det følger av helseforetaksloven § 17 første ledd at eieren innkaller til 

foretaksmøte og bestemmer innkallingsmåten. Innkallingen skal skje med minst en ukes varsel, 

med mindre kortere frist i særlige tilfeller er nødvendig. Det ble vurdert at sak 3 var av en slik 

hastekarakter at det ikke var mulig å innkalle med en ukes varsel. 

 

Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

 

Styreleder Renate Larsen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å godkjenne 

protokollen. 

 

Sak 2  Dagsorden 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var 

ingen merknader til dagsorden. 

 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 

 

 

Sak 3 Teststasjon i Rana kommune 
Regjeringen innførte obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et 

område med karanteneplikt fra mandag 18. januar kl. 17. Det innebærer at personer ikke lenger 

kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller 

teste seg i hjemkommunen innen 24 timer. Testen må nå skje ved grensepasseringen. Det er 

gratis å teste seg. Staten dekker kommunenes kostnader ved etablering og drift av teststasjoner 

ved grenseoverganger. 

 

Ved grenseovergangsstedet i Umbukta, Nordland, har Rana kommune hittil ikke ferdigstilt 

arbeidet, og har nå kommet i en krevende situasjon pga. høyt smittetrykk. Foretaksmøtet ba på 

denne bakgrunn Helse Nord RHF om å bidra med helsepersonell, og i samarbeid med 

kommunen sørge for at teststasjonen kan driftes fram til kommunen selv kan ta over ansvaret. 

Helse Nord RHF og kommunen finner sammen fram til et tidspunkt for når overføring av 

ansvaret kan skje, senest innen 2 uker. Staten vil dekke kostnadene Helse Nord RHF vil få 

knyttet til dette. 
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Foretaksmøtet vedtok: 

Helse Nord RHF bes om å bidra med helsepersonell og i samarbeid med Rana kommune sørge for 

at teststasjonen ved grenseovergangsstedet i Umbukta kan driftes fram til kommunen selv kan ta 

over ansvaret. Helse Nord RHF og Rana kommune kommer sammen fram til et tidspunkt for når 

overføring av ansvaret kan skje, senest innen 2 uker. 

 

 

Møtet ble hevet kl. 08.40. 

 

 

Oslo, 21. januar 2021 

 

 

Bent Høie                    Renate Larsen 

 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 


