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SøR-øST
PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Totsdag 72. febtuat 2015 klokken 12:00 ble det åvholdt foretaksmøte i Sykehuset Østfotd HF i
Clarion Hotel og Congress Oslo Airpot, Gatdetmoen. Foretaksmøtet b1e gjennomført som felles
møte for a1le helseforetakene i Helse Sør Øst.

Dagsotden:
1. ForetaksmØtetkonsdtueres
2.
Dagsotden
3.
Oppdrag og besdllhg 2015
4.
Endringet i vedtektene

Til

stede vat:

Helse Sør Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreledet Pet Anders Oksum, som
også ledet møtet.

I

tillegg møtte fta admin.istras jonen i Helse Søt-Øst RHF:

Administrerende direktør Cathtine M. Lofthus
Direktør styre og eieroppfølgtng Tore Robertsen, som også føtte protokollen
Fra konsemrevisjonen Helse SØr Øst mØtte Liv Todnem.

Fra styret i Sykehuset Østfold HF møtte:
Styteleder Hans Jørn Rønningen
Nesdeder Petter Brelir
Styremedlem Nina Tangnæs Gtønvold
Styremediem Rune Jakobsen
Styremedlem Jane Ann Lrndahl
Styremedlem Tone Lie Nilsen

I

fia administtasjonen i Sykehuset Østfold HF:
Administlerende direktør Just Ebbesen

ti1iegg mØtte

Foretåkets reyisor var varslet i samsvar med helseforetaksloverr.
Riksrevisjonen var vatslet i samsvar med riksrevisjonsloven.
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Foretaksmølet konstitueres

Styreleder Pcr Ånders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, r'elkommen.
Han spurte om det vat merknadet til innkallingefl. Det vår ingen merknader til innkallingen.
Styreledet Hans Jørn Rønningen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:
Innkal/ingen gadkjennes. Foretaklsmole/ er hulig satt.

Sak2:

Dagsotden

Stlrclcder Pet Anders C)ksum spurtc om floen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Der
til dagsotden.

r-ar ingen merknader

Foretaksmøtet vedtok
D dg.;orde

Sak

n

3:

godkje

n nes.

Oppdrag og bestilling 2015

Det ble gitt en kort orientering fra Helse Søt Øst RHF on'r innholdet i opPdrag og bestillng
201.5.

I orienteringen ble det spesielt lagt vekt på de or-crotdnede str'ringssignalcne om å etablere
pasientenes helsetjeneste og dct viknge arbeidet med å bcdre kvaLiteten i helseticncstene.
Helsefotetaket skal i 2015 prioritete arbeidet med å redusete ventetider og fleme fristbrudd.
Pålagte oppgaver og stvringsktav skal gjennomføres innenfot de tarnmer og ressutset som

blir

stilt til rådghet.

Forctaksmøtet vedtok'
Olpdrdg

Sak

4:

og

beni/ling 201 5gtores greldende Jbr Slkehttnt Østlold FIP-.

Enddnger i vedtektene

I henhold til helscforetaksloven \ 12 I'edlektsendirger skal enddnger i vedtcktene vedtas av
foretaksmØtet. Det fremgåt også av helseforetakslovcn $ 18 at forslag om å endrc vcdtektene skal
gjengis i innkallingen ti1 foretaksmøtet.
Foretaksmøtet vedtok
I umsuar

med.forsldg

Endringer i $

7

i innkallinget rcdta:Jitl.gede endinger i

uednktene Jbr Sykehttxt Østlald I lL;:

Stytet - første og andre ledd
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Teksten endres.t'orJblge lPp

påkg lil

det regionale helslbretaket om å redusere anta/l $lremedlemmer

i

i antall t4trcmedlemmer uil b/i lenmnJbrt aastJrel-flr
[1e/se Sør Øst kHF i note 1 2. nars ag ui/ bli bekreJtet i erterfølgende fontaksmøter 13. mars ik at styew
skal ha det korekn antal/ sQremed/tmmerfa 16. nars 2015.
undtrligende helsefarctak. Den

!

nøduendige juneingen

7 Sltret, Jbrne og ardre ledd, etdres;fra
"S.1kehu:et Ø:fold HF ledes au et sgre. S g,ret ska/ ho inntil 11 nedlenner.
au faretaksmotel.

hnti/

7 nedlerumer Wneunes

Forelaksmølet uelger leder ag nestleder.

I

Med gangpunkt i de pansforhold son da
ikke
i
behand/ing au saker nn gelder arbeidlgircrs
ailgeldt, rltltar sQnnedlemmer san er aalgt aa de arcalle

I

tillegq uelger de attatte

styemedlemmer med aaramedlemmer.

forba linger ned arbeidstakere,
appstgel:e au taifaata/tr."

Jorberedelse ti/
eller

arbeidskotfkkter, rettstr;ster med arbeidstakemrgarisaganer

Til ry [ 7 S tlret,lbrsn ag andre ledd
'\1kebant Øsfold HF ledes au et sjre. Sgret skal ha innti/

åtte medlemmer.

Inntilfen ned/tmner

oppneunet aa Jbretaksmotet. F-orelaksmøtet uelger leder ag nestleder.

I tilhg

wlger dt ansatte innti/ ttz s!rcmedlemnter med uaramedlenne r. Med atgangtpunkt

som da uil gelcle, deltar styemedlenner som er aalgt aa de ansatte

ikke i behand/ing

i

de

paxtforbold

au sakar sam gielder

arbeidsgiuers forberedel:e tilJbrbandliryer med arbeidstakere, arbeidskanflikter, retlsluiier med
arbeidsta kerorganivlone

r e //er oppige lse au taifi'afialer.

Låneopptak

Endtinger i $

11

ParagraJen ettdres

for å gi

he/seJoretaket anledning

retnings linjer Jra He/se Sor-Øst

$ 1/ Lineopplak

endrcs

til

å inrgåJinanielk leieaulaler etter ftanllere godQenring ag

RHF.

-fra

HF kar ikke oppta lån fra
au stlret i Helse Sor Øn RHF.

"Slkehaset Øsfbld
godkjenttes

"

Slkebuset Øsfold Ht'- gis ankdning

andre enn Helse Sor-Øst

til å iungå kry:ikttge

RHF. Ercntnel/e låneoPPtak skal

leieauta/er med andre ofentlige irksonheter

hlkrylring /i/ sanhdnd/ingrt;hak. Inngåelse at s/ike leieautal€r er znfattet ar
re t ni ngs li nj er og Ja l ln a knr. "

Til

a1

$ 1l

de

ti/

i

enhaer tid geldende

LÅneopptak

'Slkehuxt Øslbld HF kan ikke oppta lån fra anåz err Helse Sor Øst RHF. Ercntuelle låreopptak skal
godkjettres aa t$,ret i He/se Sør-Ø:t RHF.
Slkebtmt Østfold HF gis ankdning til å innga f nansie/k leieautaler i nåd nul den til enhuer tid ge/d.ende
b-inansstrategifastsatf au sjrelJbr Helse Sor-Øst RIIF- Finantie//e leieaulaler skal godkjannes au Helse Sør
Øn RHP', Finan:ielle leieautaler med kontraktsuerdi 100 milboner knrcr eller ner nå i ti/leg godkjennes
au faretaksrnont J'or

Helse Sor-Øst

RFIF."
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Nløtet ble her.et klokken 12:30.

Gardetmoen, 12. fcbruar 2015.
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