
Til de administrerende direktørene i 
Helse Øst 
Helse Sør 
Helse Vest 
Helse Midt-Norge 
Helse Nord 
 
Arbeidsgruppe om styringsmessige forhold – møte i Eieravdelingens lokaler onsdag 6. 
august kl. 10.00 – 12.00 
 
Det vises til innkalling til møtet i brev av 3. juli 2003.  
 
Det foreslås at gruppen gis følgende oppgaver: 
”Arbeidsgruppen har to oppgaver: 
1. Arbeidsgruppen skal gjennomgå de styringsmessige utfordringer og, så langt det er 

hensiktsmessig, aktuelle styrings- og oppfølgingsteknikker i forholdet mellom RHF og 
HF-nivå. Så langt som det vurderes hensiktsmessig kan gruppen gi innspill på 
styringsrelasjonen mellom departement og RHFer. Arbeidsgruppen bestemmer hvordan 
resultatet av arbeidet skal dokumenteres. Arbeidet skal være forankret i de 
rammebetingelser som helseforetaksloven angir både om forholdet mellom 
Helsedepartement og RHFene og for forholdet mellom RHFer og HFer. Det forutsettes at 
det etter avsluttet arbeid forutsettes å være en dialog mellom Helsedepartement og styrene 
i de regionale helseforetakene, med siktemål å sikre at beslutninger om framtidig praksis 
fullt ut er forankret i styrenes lovfestede ansvars- og fullmaktsposisjon. Bakgrunnen for at 
dette arbeidet igangsettes er en sammenfallende vurdering fra RHFene og 
Helsedepartement om nytten av at Helsedepartement og RHFene i fellesskap foretar en 
slik gjennomgang.     

 
2. De regionale helseforetakene er i brev av 30. juni 2003 bedt om å foreta analyser av 

aktivitetssituasjon i 2003 og forholdet til Stortingets vedtak med forutsetninger. Med sikte 
på at RHFene skal gi best mulige tilbakemeldinger skal arbeidsgruppen vurdere 
gjennomgående/felles problemstillinger om måten som tilbakemeldingene gis på. 
Arbeidsgruppen kan også brukes som kontaktorgan mellom departement og RHFer i den 
videre oppfølgingen av det innmeldte materialet.” 

 
Forslag til dagsorden til møtet 6. august: 
 
1. Konstituering av arbeidsgruppen. Fastsettelse av mandat. Klargjøring av frister for 

arbeidet. 
2. Gruppens arbeidsform. 
3. Orientering fra hver av RHFene om status for analysearbeidet. Drøfting av arbeidet, 

herunder håndtering av  koordineringsspørsmål. Vurdering av behov for videre oppfølging 
av arbeidet i gruppen. 

4. Styringsproblematikk mellom RHFene og HFene. Kort innledning ved 
Helsedepartementet. Drøfting av problemforståelse og videre arbeid. 

5. Neste møte. 
6. Eventuelt.      
 
Det legges opp til at hvert av RHFene har to medlemmer i gruppen, inklusiv administrerende 
direktør. Men ut fra dette utgangspunktet bør det også kunne utvises en viss fleksibilitet.     


