
 
 
 

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 
 
 
 
 
Tid: 30. september 2004, kl. 09.00 – 13.35 
Stad: Quality Hotel Sogndal, i Sogndal 
 
 
 
 
Følgjande saker var lagt fram til behandling: 
OPEN DEL 
Sak 052/04 V Off  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 053/04 V Off Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 
26.08.2004 

Sak 054/04 O Off Adm. direktør sin orientering/ rapportering 

Sak 055/04 V Off Økonomirapportering per 31.08.2004 
Sak 056/04 V Off Balanse 2005/ program for kostnadsreduksjon 
Sak 057/04 V Off Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest 
Sak 058/04 V Off Elektronisk pasientjournal – igangsetting hovudprosjekt 
Sak 059/04 V Off Framtidig ambulansedrift 
Sak 060/04 Off Eventuelt 

 
Deltakarar frå styret:   
Tore Thorsnes, styreleiar 
Kjell Opseth, nestleiar  (frå kl. 09.30) 
Knut C. Schønberg 
Arvid Ullebø 
Tone Holvik 
Helge E. Bryne  (permittert frå kl. 11.30) 
Arthur Norevik, tilsetterepr. 
Anne June Iversen Huus, tilsetterepr. 
Annbjørg Sunnarvik, tilsetterepr. 
 
 
Frå administrasjonen: 
Adm. direktør Jon Bolstad 
Økonomi- og finansdirektør Ingar Valvik 
Plan- og utviklingsdirektør Agnes Landstad 
Konsulent Berit Irene Haarklau (ref) 
 
 
Andre til stades: 
Lasse Bergan, Helse Vest (sak 057/04 V) 
Arne Myrekrok, Helse Førde (sak 058/04 V) 
Terje Olav Øen, Helse Førde (sak 059/04 V) 
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OPEN DEL 
 
SAK 052/04 V Godkjenning av innkalling og saksliste 
OFF 
 
 
Ingen merknader til innkalling.   
 
Styreleiar Thorsnes vil drøfte neste møtedato for styremøte under sak 060/04 Eventuelt. 
 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste vart godkjent. 
 
 
SAK 053/04 V Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF  

26.08.2004 
OFF 
 
 
Ingen merknader. 
 
Vedtak: 
Protokoll frå styremøte 26.08.2004 vart godkjent og signert av styremedlemene. 
 
 
SAK 054/04 O Adm. direktør sin orientering/ rapportering 
OFF 
 
 
Kommentarar: 
Adm. direktør Bolstad orienterte om: 
 Overordna organisering – vedtatt klinikkorganisering 
 Eigedomsskatt, Helse Førde fekk ikkje fullt fritak for eigedomsskatt til Førde kommune 
 Sjukefråvær 
 Avvikshandtering, kvalitetsarbeid 
 
 
 
SAK 055/04 V  Økonomirapportering per 31.08.2004 
OFF 
 
 
Kommentarar: 
Økonomi- og finansdirektør Valvik orienterte om: 
 Basistilskot frå Helse Vest er auka med 9,2 mill kr 
 Per 31.08. viser rekneskapen til Helse Førde eit samla underskot på kr. 42,2 mill (-39,7 

per juli), noko som er 30,7 mill bak budsjett. Ser ein bort frå avskrivingar er det faktiske 
avvik mot budsjett -0,5 mill per august. 
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 Avvika er fordelt på følgjande hovudpostar: 
Lægre isf-produksjon - 7,1 mill 
Høgre polikliniske inntekter 6,8 mill 
Høgre andre inntekter 5,0 mill 
Lægre løns- og pensjonskostnader 8,1 mill 
Høgre kjøp helsetenester og andre varekostn -19,6 mill 
Netto lægre andre kostnader 6,3 mill 
Sum budsjettavvik -0,5 mill 

 Oversikt økonomi/aktivitet ved FSS, LSH og NSH 
 Prognose for inntekter og kostnader 
 Institusjonsvise rapportar 
 Til neste styremøte vil ein legge fram revidert budsjett, nærare oversikt for lønsutviklinga, 

samt utgreiing om sjuketransport 
 
Framlegg til vedtak: 
1. Styret tek rapporten per 31.08.2004 til etterretning. 
 
 
Votering: 
Samrøystes vedteke 
 
Vedtak: 
 
1. Styret tek rapporten per 31.08.2004 til etterretning. 
 
 
 
SAK 056/04 V Balanse 2005/ program for kostnadsreduksjon 
OFF 
 
 
Kommentarar: 
Styreleiar Thorsnes orienterte innleiingsvis om: 
 ”Sørge for”-ansvaret 
 Økonomiske rammer i helseforetaka 
 Styret har lagt premissane for omstillingsarbeidet tidlegare 
 Ein vil legge til rette for gode tenester i Sogn og Fjordane 
 
Adm. direktør Bolstad orienterte om: 
 Inntektssida 
 Kostnadssida, med lønsutgifter og nye oppgåver m.m. 
 Prioriterte oppgåver framover er vist til i årleg melding 2003, jfr. 10 punkt 
 Løysingselement vidare 

- Grøne tiltak  Kostnadsreduksjon i løpande drift 41 mill kr 
- Gule tiltak  Tenesteorganisering   10-12- mill kr 
- Samhandling med kommunehelsetenesta 

 
 
Styremedlemene drøfta saka. 
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Framlegg til vedtak: 
1. Helse Førde skal gjennomføre kostnadsreduserande tiltak i løpande drift snarast og innan 

1.1.05.  
2. Helse Førde skal med verknad frå 1.1.05 iverksette endra tenesteorganisering slik: 

a. Samling av kirurgisk aktivitet i Førde/Florø, med unntak av urologisk aktivitet 
som vert vidareført i Lærdal 

b. Samling av ortopedisk aktivitet i Førde og Nordfjordeid. 
3. Tiltaka i høve punkt 1 og 2 skal betra det økonomisk resultat i 2005 med minimum 50 

mill kr.  
4. (Adm.dir vil legge fram eit punkt 4. vedrørande ortopediklinikk i Lærdal i styremøtet  30.9 

dersom vidare utgreiing gjev grunnlag for dette.) 
5. Styret vil vurdere ytterlegare kostnadsreduserande tiltak i Helse Førde i samband med 

vidare handsaming av budsjett  2005. 
 
Framlegg frå adm. direktør Bolstad: 
Punkt 4: 

Det ortopediske fagmiljøet i Lærdal har i løpet av kort tid vist seg i stand til, på ein 
profesjonell måte, å organisere og drifte ei framtidsretta ortopedisk verksemd i 
Lærdal. Denne ønskjer ein å vidareføre. 
- Dette krev ekstra merksemd i høve å rekruttere pasientar gjennom ordninga med 

fritt sjukehusval. 
- For resten av 2004 må ordninga med ventelistedugnad i Helse Vest nyttast. 
- Styret anmodar Helse Vest om ei forlenga ordning med ekstra tilskot (lik 

ventelistedugnaden). 
 

 
 
Alternativt framlegg frå styremedlem Norevik: 
1. Styret innser at summen av dei skisserte tiltaka grunna balansekrav 2005 vil innebere ei 

svekking av spesialisthelsetilbodet i Helse Førde HF. Dette er i konflikt med 
hovudmålsetjinga i helsereforma, styrka tilgjenge og kvalitet på tilbodet, og eit likeverdig 
spesialisthelsetilbod til pasientane. 

 
2. Styret ber adm. direktør utarbeide ei meir utførleg konsekvensvurdering av dei skisserte 

tiltaka. Konsekvensanalysen skal innehalde konsekvensar for pasientgrupper, ventetid, 
overbelegg/korridorpasientar, og konsekvensar for dei tilsette. 

 
3. Styret ber Helse Vest RHF legge konsekvensvurderinga av skisserte tiltak i sak 056/04 

fram for foretaksmøtet i Helse Vest RHF. 
 
4. I arbeidet med nytt finansieringssystem for spesialisthelsetenesta er det kome fram og 

erkjent at Helse Vest RHF er underfinasiert. Dette er i liten grad retta opp, og har som 
konsekvens nedbygging av Helse Førde HF med svekking av tilbodet til pasientane.  Styret 
ber Helse Vest RHF på nytt legge dette fram for helseministeren, og be om at 
underfinansieringa fullt ut vert retta opp innan 01.01.05. 

 
 
Votering: 
Styremedlem Norevik sitt framlegg fekk 3 røyster (Norevik, Iversen Huus, Sunnarvik). 
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Adm. direktør Bolstad sitt framlegg fekk 6 røyster (Thorsnes, Schønberg, Ullebø, Holvik, 
Bryne, Opseth) og vart dermed vedteke. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Helse Førde skal gjennomføre kostnadsreduserande tiltak i løpande drift snarast og innan 

1.1.05. 
 
2. Helse Førde skal med verknad frå 1.1.05 iverksette endra tenesteorganisering slik: 

a. Samling av kirurgisk aktivitet i Førde/Florø, med unntak av urologisk aktivitet 
som vert vidareført i Lærdal 

b. Samling av ortopedisk aktivitet i Førde og Nordfjordeid. 
 

3. Tiltaka i høve punkt 1 og 2 skal betra det økonomisk resultat i 2005 med minimum 50 
mill kr.  

 
4. Det ortopediske fagmiljøet i Lærdal har i løpet av kort tid vist seg i stand til, på ein 

profesjonell måte, å organisere og drifte ei framtidsretta ortopedisk verksemd i Lærdal. 
Denne ønskjer ein å vidareføre. 

- Dette krev ekstra merksemd i høve å rekruttere pasientar gjennom ordninga med 
fritt sjukehusval. 

- For resten av 2004 må ordninga med ventelistedugnad i Helse Vest nyttast. 
- Styret anmodar Helse Vest om ei forlenga ordning med ekstra tilskot (lik 

ventelistedugnaden). 
 
5. Styret vil vurdere ytterlegare kostnadsreduserande tiltak i Helse Førde i samband med 

vidare handsaming av budsjett  2005. 
 
 
 
 
 
Protokolltilførsel sak 056/04 V  Balanse 2005, Program for kostnadsreduksjon 
 
Underteikna styremedlemer er av den oppfatning av fleirtalsvedtaket i sak 056/04 inneber eit 
svekka spesialisthelsetenestetilbod til pasientar i Helse Førde HF. Dette er ikkje i samsvar 
med hovudmålsetjinga i helsereforma om styrka tilgjenge og kvalitet for pasientane, og eit 
likeverdig tilbod om spesialisthelsetenestene uavhengig av mellom anna geografi. 
 
Fleirtalsvedtaket inneber etter underteikna styremedlem si vurdering vesentlege endringar i 
spesialisthelsetenestetilbodet i Helse Førde HF, og at endringane kan ha samfunnsmessige 
verknader. 
 
Vedtaket må såleis handsamast i samsvar med § 30 i Lov om Helseforetak. 
 
 
Arthur Norevik  Anne June Iversen Huus  Annbjørg Sunnarvik 
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SAK 057/04 V Etablering av felles IKT-eining i Helse Vest 
OFF 
 
 
Sakshandsaming: 
Prosjektleiar Lasse Bergan orienterte om: 
 Bakgrunn for prosjektet 
 Bemanning 
 Planlagt investeringar 
 Selskapsetablering og selskapsform 
 Gevinstrealisering 
 Organisering i foretaksgruppe og styresamansetjing 
 Roller og samarbeid 

- Bestillar 
- Leverandør 
- Premissgivar 

 Finansiering og budsjettering 2004 og 2005 
 Verksemdsovertaking 
 Helsenett, etablering av 5 regionale helsenett 
 
Framlegg til vedtak: 
1. Styret i Helse Førde rår til at det skal etablerast ei felles IKT-eining som eit aksjeselskap 

(med førebels namn Helse Vest IKT AS) som er eigd av Helse Vest RHF.  Helse Vest 
IKT AS sine mål vil være: 

 
• Hovudoppgåva til Helse Vest IKT AS skal vere å levere IKT-tenester til alle føretaka i 

Helse Vest. Servicenivåavtalar (SNA) som definerer tenester og nivået på tenestene, 
skal liggje til grunn for leveransane. 

• I tillegg skal Helse Vest IKT AS levere tenester til ein ekstern helsemarknad når det er 
naturleg og det ikkje påverkar hovudoppgåva på ein negativ måte.  

• Telefoni og signalsystem er på etableringstidspunktet ikkje ein del av tenestespekteret, 
med unntak av ein spesialavtale for Helse Bergen. I løpet av 2005 bør ein vurdere om 
det skal inkluderast for alle helseføretaka. 

• Helse Vest IKT AS skal frå etableringstidspunktet vere hovudleverandør av IKT-
tenester til føretaksgruppa Helse Vest.  

 
2. Dei tilsette i IT-avdelinga i Helse Førde som skal gå inn i den regionale IKT-eininga og 

blir overførte til Helse Vest IKT AS frå 01.11.2004. Overdraginga følgjer føresegnene i 
arbeidsmiljølova om verksemdsoverdraging. 

 
3. Helse Førde og Helse Vest IKT AS skal innan 01.11.2004 inngå ein servicenivåavtale om 

leveranse av IKT-tenester. 
 
4. Styret i Helse Førde skal overfor føretaksmøtet i Helse Førde tilrå at Helse Vest RHF får   

eit utbytte som svarer til dei balanseførte verdiane på IT-området. Styret i Helse Førde 
skal behandle dette i samband med godkjenninga av årsrekneskapen for 2004 og foreslå at 
utdelinga skjer med verknad frå 01.01.2005.  

 
5. Kostnadene, inkl. lønn, for IKT-funksjonane for november og desember 2004 vil bli dekt 

av føretaka i samsvar med eksisterande planar og budsjetter.  Andre kostnader i det nye 
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selskapet for november og desember blir dekt av avsette prosjektmidler. I samband med 
årsoppgjøret for 2004 må ein gjera ein avrekning mellom føretaka og IKT-eininga. 

 
Rammefinansiering blir lagt til grunn for 2005, med utgangspunkt i kostnadsnivået for   
2004, med frådrag for dei innsparingane som er berekna å vere ein følgje av 
samorganiseringa i 2005.  Føretaka får eit samla uttrekk i sine rammer som svarar til desse 
kostnadene.  Kvart føretak vil sjølv budsjettera nytt brukarutstyr (PC, mm.).  Dersom 
føretaka ønskjer utvida leveransar må dette budsjetterast særskilt.  

 
Votering: 
Samrøystes vedteke 
 
Vedtak: 
 
1. Styret i Helse Førde rår til at det skal etablerast ei felles IKT-eining som eit aksjeselskap 

(med førebels namn Helse Vest IKT AS) som er eigd av Helse Vest RHF.  Helse Vest 
IKT AS sine mål vil være: 

 
• Hovudoppgåva til Helse Vest IKT AS skal vere å levere IKT-tenester til alle føretaka i 

Helse Vest. Servicenivåavtalar (SNA) som definerer tenester og nivået på tenestene, 
skal liggje til grunn for leveransane. 

• I tillegg skal Helse Vest IKT AS levere tenester til ein ekstern helsemarknad når det er 
naturleg og det ikkje påverkar hovudoppgåva på ein negativ måte.  

• Telefoni og signalsystem er på etableringstidspunktet ikkje ein del av tenestespekteret, 
med unntak av ein spesialavtale for Helse Bergen. I løpet av 2005 bør ein vurdere om 
det skal inkluderast for alle helseføretaka. 

• Helse Vest IKT AS skal frå etableringstidspunktet vere hovudleverandør av IKT-
tenester til føretaksgruppa Helse Vest.  

 
2. Dei tilsette i IT-avdelinga i Helse Førde som skal gå inn i den regionale IKT-eininga og 

blir overførte til Helse Vest IKT AS frå 01.11.2004. Overdraginga følgjer føresegnene i 
arbeidsmiljølova om verksemdsoverdraging. 

 
3. Helse Førde og Helse Vest IKT AS skal innan 01.11.2004 inngå ein servicenivåavtale om 

leveranse av IKT-tenester. 
 
4. Styret i Helse Førde skal overfor føretaksmøtet i Helse Førde tilrå at Helse Vest RHF får   

eit utbytte som svarer til dei balanseførte verdiane på IT-området. Styret i Helse Førde 
skal behandle dette i samband med godkjenninga av årsrekneskapen for 2004 og foreslå at 
utdelinga skjer med verknad frå 01.01.2005.  

 
5. Kostnadene, inkl. lønn, for IKT-funksjonane for november og desember 2004 vil bli dekt 

av føretaka i samsvar med eksisterande planar og budsjetter.  Andre kostnader i det nye 
selskapet for november og desember blir dekt av avsette prosjektmidler. I samband med 
årsoppgjøret for 2004 må ein gjera ein avrekning mellom føretaka og IKT-eininga. 

 
Rammefinansiering blir lagt til grunn for 2005, med utgangspunkt i kostnadsnivået for   
2004, med frådrag for dei innsparingane som er berekna å vere ein følgje av 
samorganiseringa i 2005.  Føretaka får eit samla uttrekk i sine rammer som svarar til desse 
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kostnadene.  Kvart føretak vil sjølv budsjettera nytt brukarutstyr (PC, mm.).  Dersom 
føretaka ønskjer utvida leveransar må dette budsjetterast særskilt.  

 
 
 
SAK 058/04 V Elektronisk pasientjournal – igangsetting hovudprosjekt 
OFF 
 
 
Sakshandsaming: 
IT-sjef Arne Myrekrok orienterte om: 
 Styrevedtak 3. desember 2002 
 Forprosjekt ved Lærdal sjukehus 
 Investeringar på 20 mill kr 
 Driftsreduksjon pr. år på 32 mill kr 
 År 2005 – gevinstuttak ca 5 mill kr 
 Gevinstrealisering 
 
Framlegg til vedtak: 
1. Styret sluttar seg til igangsetting av eit hovudprosjekt med sikte på innføring av PAS/EPJ 

system i heile Helse Førde snarast. 
 
2. Prosjektet si brutto økonomiske ramme er på 20 mill kroner. 
 
 
Framlegg frå adm. direktør Bolstad: 
Nytt punkt 3: 

Styret føreset at samarbeid og ansvarsposisjonar i høve regionale IKT-eining blir 
ivareteken også i dette prosjektet. 

 
 
Votering: 
Adm. direktør Bolstad sitt framlegg vart samrøystes vedteke. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Styret sluttar seg til igangsetting av eit hovudprosjekt med sikte på innføring av PAS/EPJ 

system i heile Helse Førde snarast. 
 
2. Prosjektet si brutto økonomiske ramme er på 20 mill kroner. 
 
3. Styret føreset at samarbeid og ansvarsposisjonar i høve regionale IKT-eining blir 

ivareteken også i dette prosjektet. 
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SAK 059/04 V Framtidig ambulansedrift 
OFF 
 
 
Sakshandsaming: 
Ambulansesjef Terje Olav Øen orienterte om: 
 Beredskapsordninga 
 Bilambulansetenesta 
 Båtambulansetenesta 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Adm. direktør rår styret til fylgjande tiltak: 
 
1. Bil- og båtambulansetenesta skal organiserast slik at nasjonale målsettingar vert innfridde, 

og skal sikre eit godt fagleg tilbod med fornuftig ressursbruk.  
 
2. Bilambulansetenesta vert gradvis overtatt av Helse Førde frå og med 1. april. Adm 

direktør får nødvendig fullmakt til å gjennomføre dette i nært samarbeid med 
ambulanseutøvarane. Dersom det ut frå nærare utgreiing synest fornuftig kan nokre 
mindre ambulansestasjonar framleis vere private, dersom dette likevel gjev nødvendig 
fagleg forankring og kvalitet. 

 
3. Bilambulansetenesta skal organiserast ut frå ein områdemodell, som skal gje god 

samordning og utveksling av personellressurser, ambulansar og fagleg innhald. Til grunn 
for områdemodellen legg ein vekt på tidlegare utgreiingar og vedtak, og ein skal gjere 
nødvendige drøftingar med kommunehelsetenesta i lys av framtidige forskrifter for 
prehospital verksemd. 

 
4. Både bil- og båtambulansetenesta skal søkast integrert i høve til sjuketransport, og det kan 

vere aktuelt med kombinasjonsmodellar i einskilde distrikt. 
 
5. Båtambulansetenesta i området Sør ( Askvoll, Solund og Gulen ) vert overtatt av Helse 

Førde med verknad frå 1. mai 2005. Ein føreset at det vert gjennomførd nødvendig 
drøftingar med kommunane om ordninga, og at ein nytter ambulansebåtane til oppgåver 
som gjev god utnyttingsgrad og likevel tilstrekkeleg beredskapsteneste. 

 
6. Båtambulanseområdet Nord vert organisert i samsvar med tidlegare styrevedtak. 
 
 
Endringsframlegg frå adm. direktør Bolstad: 
Nytt punkt 5: 

Båtambulansetenesta i området Sør ( Askvoll, Solund og Gulen ) vert overtatt av Helse 
Førde med verknad frå 1. mai 2005, dersom ein anbodsprosess  ikkje gjev grunnlag 
for anna løysing. 
 
Det er ein føresetnad at ambulansebåtane vert nytta til oppgåver som gjev god 
utnyttingsgrad og likevel tilstrekkeleg beredskapsteneste. 
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Votering: 
Adm. direktør Bolstad sitt framlegg til vedtak (punkt 1, 2, 3, 4 og 6) med nytt punkt 5 vart 
samrøystes vedteke. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Bil- og båtambulansetenesta skal organiserast slik at nasjonale målsettingar vert innfridde, 

og skal sikre eit godt fagleg tilbod med fornuftig ressursbruk.  
 
2. Bilambulansetenesta vert gradvis overtatt av Helse Førde frå og med 1. april. Adm 

direktør får nødvendig fullmakt til å gjennomføre dette i nært samarbeid med 
ambulanseutøvarane. Dersom det ut frå nærare utgreiing synest fornuftig kan nokre 
mindre ambulansestasjonar framleis vere private, dersom dette likevel gjev nødvendig 
fagleg forankring og kvalitet. 

 
3. Bilambulansetenesta skal organiserast ut frå ein områdemodell, som skal gje god 

samordning og utveksling av personellressurser, ambulansar og fagleg innhald. Til grunn 
for områdemodellen legg ein vekt på tidlegare utgreiingar og vedtak, og ein skal gjere 
nødvendige drøftingar med kommunehelsetenesta i lys av framtidige forskrifter for 
prehospital verksemd. 

 
4. Både bil- og båtambulansetenesta skal søkast integrert i høve til sjuketransport, og det kan 

vere aktuelt med kombinasjonsmodellar i einskilde distrikt. 
 
5. Båtambulansetenesta i området Sør ( Askvoll, Solund og Gulen ) vert overtatt av Helse 

Førde med verknad frå 1. mai 2005, dersom ein anbodsprosess  ikkje gjev grunnlag for 
anna løysing. 

 
Det er ein føresetnad at ambulansebåtane vert nytta til oppgåver som gjev god 
utnyttingsgrad og likevel tilstrekkeleg beredskapsteneste. 

 
6. Båtambulanseområdet Nord vert organisert i samsvar med tidlegare styrevedtak. 
 
 
 
SAK 060/04  Eventuelt 
OFF 
 
 
Neste styremøte i Helse Førde HF 
 
Ny møtedato: Fredag 12. november 2004, kl. 10.15 
Møtestad:  Førde 
 
Møtedato 28. oktober og 25. november utgår. 
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Skriv og meldingar utdelt i møtet: 
 Uttale frå Selje kommune, datert 15.09.04 (sak 056/04 V) 
 Brev frå fylkesordføraren, datert 21.09.04 (sak 056/04 V) 
 Brev frå Sogn Regionråd, datert 27.09.04 (sak 056/04 V) 
 Drøftingsprotokoll 27.09.04 mellom Helse Førde og arbeidstakarorganisasjonane (sak 056/04 V) 
 Saksutgreiing frå Førde kommune, v/ordførar (sak 056/04 V) 
 Brev frå Sogn Legeforum, datert 29.09.04 (sak 056/04 V) 
 Vurdering frå Regionalt Akuttmedisinsk kompetansesenter – Helse Vest, datert 22.09.04 (sak 

059/04 V) 
 Vurdering frå Helse Stavanger, datert 28.09.04 (sak 059/04 V) 
 Vurdering frå Helse Bergen, datert 17.09.04  (sak 059/04 V) 
 Brev frå Solund kommune, datert 29.09.04 (sak 059/04 V) 
 Brev frå Askvoll kommune, datert 30.09.04 (sak 059/04 V) 
 Brev frå Vidar Hop Skyssbåter AS, datert 28.09.04 (sak 059/04 V) 
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Tore Thorsnes 
styreleiar 

 
 
 
 
 

Arvid Ullebø 
 
 
 
 
 
 

Arthur Norevik 
tilsetterepr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kjell Opseth 

nestleiar 
 
 
 
 
 

Tone Holvik 
 
 
 
 
 
 

Anne June Iversen Huus 
tilsetterepr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Berit Irene Haarklau 

Sogndal, 
30. september 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
Knut C. Schønberg 

 
 
 
 
 
 

Helge E. Bryne 
 
 
 
 
 
 

Annbjørg Sunnarvik 
tilsetterepr. 
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