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FORETAKSMØTE SØRLANDET SYKEHUS HF
Torsdag 12. febrwar 2015 klokhen 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF r
Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardennoen. Fotetaksmøtet b1e gjennomført som felles
møte for alle helseforetakene i Helse Søt Øst.

Dagsotden:
1. ForetaksmØtetkonsdtueres

2.
3.
4.

Til

Dagsorden
Oppdrag og bestrlltrg 2015
Endringer i vedtektene

stede vat:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representett ved styreledet Per Anders Oksum, som
også ledet mØtet.

I tdlegg møtte fta administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Administerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tote Robertsen, som også førte ptotokollen
Fta konsernrevisjonen Helse SØr Øst mØtte Liv Todnem.
Fra styret i Sødandet sykehus HF møtte:
Styteleder Camilla Dunsæd
Nesdedet Etlrng Valvrk
Stytemedlem Anne Halvorsen
Styremedlem Tone Midttun
Styremedlem Bjørg Synøve Nikolaisen
Styremedlem Liv Hellen Skjold Rafoss
Stytemedlem Per I(tstian Vareide

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sørlandet sykehus HF:
Ådministtetende direktør Jan Roget Olsen
Foretakets tevisot var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Rikstevisjonen var varslet i samsvat med r-jksrevisjonsloven.
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Foretaksmøtet konstit ueres

Styreleder Per Åndcrs Oksum ønsket, som Ør.erste eiermvndighet og møteledet, velkommen.
Han spurtc om det var merknader ul innkallmgen. Det vat ingen metknadei til rnnkalltngen.
Styreleder Camilla Dunsæd ble valgt til å underskrive protokollcn sammen med nløteleder.
Fo re tal<s mø te t ve d tok:

Inrkalliryen godkjannt. b-aretaksmotet

Sak

2:

er loulig

n//.

Dagsorden

Srl=releder Pct Ånders Oksum spurte om noefl hadde rrrerknader

tjl den utsendte dagsorden. Det

var ingen merknader ti1 dagsorden.

Forctaksmøtet vedtok:
D a.rya rd e r

Sak

3:

go

dkj e tt n u'.

Oppdrag og bestilling 2015

Det ble gitt cn kort orientering fra Helse Sør-Øst RHF om rnnholdet i oppdrag og bestiJling
20r5.

I orientedngen ble det spesielt lagt r.ekt på de overordnede stylngssignalene om å etablere
pasientenes helsetjeneste og det vrknge atbeidet med å bedre kvaliteten i helsetienestene.

Flelseforetaket skal i 2015 prioritete atbeidet med å reduserc venteddet og tlerne fiistbrudd.
Pålagte oppgaver og styringskra\- skal gjennomføres innenfot de rammer og ressurser som
stilt til rådrghet.

blit

Fotetaksmøtet vedtolc
Oppdrag og butilling 201 5giøres geldende Jbr Sorlandet .ykehu: HF
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Endtinger i vedtektene

I henhold til helsefotetaksloven \ 12 L/edlektsendirger skal enddnger i vedtektene vedtas av
foretaksmøtet. Det fremgår også av helseforetaksloven \ 18 at forslag om å endre vedtektene skal
gjengis r rnnkallingen til foretaksmøtet.
Fotetaksmøtet vedtok:
I

sansuar medforslagi inrkallirgen rcdtasfo/.gede endinger ) rcdteknn,:-far Sør/andet rykehns

Endringer i $
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Stytet - føtste og andre ledd

s,sr:

HP:

(,'^
..F\""

(]|>
cD

Protokoll fra foretaksmøte i HF 12. febmar 2015 Side 1ar..l

.i:

HELSE .,,$.
a

SøR-ØST

Jorfølg W pålegg ti/ del regtora/e belseJbretaket om å redrcen ar/a// slyemedlentmer i
underligende he/seforetak. Den noduerdige justeitgen i antall stynmadlenmer il bli gennonfut au sQretJbr
He/se Sor-Ø:t RI'I| i møte 12. nars og ril bli bekreftet i emfølgende;l'oretaksmoter 13. mars slik at slrene
ska/ ba det korrekte antall slyemedlemmerJia 16. nars 201 5.
Tek:ter

endrcs

S 7 S lret, Jbrste og andre ledd, endres-fra
"Sørlandet ykehas HF- /edr au et sryre- S\trcl rkdl ha inntil 10 nedlenner. Ittntil 5 medlemner appnet)fler

a fzretdksmzlel. Foretaksmølel uelger leder

I tilltg

og nest/eder.

rnlg:r de ansatte 1 slyemedlerunter med uaramedlemmer. Med utgangspankt i

dl lelde, deltar styrenedlemmer :on

er ualgt

ar

de ansdtte

ikke i behandling ar saker

de

panfarhold son da

-rom

gelder arbeilgiuert

tilJorhdndlinger med arbeidstakere, arbeidskanflkler, rcttittister med arbeidstakeroryanisayaner

-t'orberedelse
eller oppsigelse au

Til ry [ 7 Styret,

taQfautakr.

"

rste og andre ledd

slre. S4trel skal ha inntil åtte med/emmer- Inntilfen ndlenmer
s au.f a re ta ksm o le l. l- 0 re t d ksm te t ue lge r le de r ag n st le dtr.

"Sørlandet gtkebas HP^ ledes aa el
opp

I

rc u n e

ø

e

patllbrhold
er ualg au de ansam ikke i behandling au saker sam geldtr

tillegg uelgtr de ansatte inntil tre stlremedlemmer med uaramedlenner. Mad utgangqpunkt

i

dt

son da ul !e/de, dehar sgnmedlemmer som
arbeidsgiuer: forberedel:e til.lbrhardlinger med arbeidstakere, arbeidskanflikter, rettiairter med
arbei dstakerorganisayoner

//er oppige lse au

e

taifafialer.

"

Endtingeti $ 11 Låneopptak
ParagraJen endres Jor å

retningsliryerfra

!

l

!

helseforetakel anledning

lelse Sør Øst

til å innga Jinansielle

nan

leiem)taler etler

ere

god,penning og

RHF.

11 Låneopptak endru Jia

HF kan ikke oppta lånJia andn
au stlre t i I-[e lse Sør Øst RHF.

"Sørlardet ykehus
godkjennes

Sørlandet rykehas

tilknltning til

HF gis ankdring ti/ å inng,å kng:iktige

Helv Sor-Øst RHP-. Euennelle lånerytak skal

lereautdler med andre

sdnhand/ingstiltak. Inngåelse au slike /eieautaler er ornfatlel aa de

rctningtlinjer ogJ llnakter.

Tilry$ ll

em

ffiøkge uirktomheter i
lil enhuer tid geldende

"

LineoPPtak

"Sørlandet ykebus
godpjernes au

HII kar ikke

.rjrcl i Helse Sør

oppta lån Jia ardre enn He/se Sor-Øst

RHF. Eaentue//e låneoPPtak skal

Øt RHF.

a edniry ti/ å inng"å franstel/e /eteaatahr i tådmedden /i/ enhuer tid gieldende
slretJar Heln Sør-Ø:t RHt-. l-inansielle leieautaler ska/ gadkjennes au l:[e lse Sør
Øil RHF, Pinansielle leieaatahr med kontraktsterdi 100 millioner kroner eller ner må i tillegg god,Qlennes
au J'o rclaksnø te t thr Helse Sør-Øst RHF. "
Sørlandet ykehus HF'gis
Finansstralegi Jansaft aa
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N{øtet ble hevet klokken 12:30.

Garderrnoen, 12. febrwzr 2015.
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