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PROTOKOLL
FRA

FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF

Totsdag 12. lebruar 2015 klokl<en 12:00 ble det avholdt fotetaksmøte i Sykehuset Innlandet HF i

Clarion Hotel og Congtess Oslo r\irport, Gatdermoen. Foretaksmøtet ble gjennomføtt som felles

møte for alle helseforetakene i Helse Sør Øst.

Dagsotden:
1. Forctaksmøtetkoflstitueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestill-rng 2015

4. Endringer i vedtektene

Til stede var:
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, represefltert ved sq-releder Per Andets Oksum, som

også ledet møtet.

I tillegg mØtte fra admirristtasjonen i Helse Sør-Øst l{HF:
Administtetende direktør Cathrine M. Lofthus
Dtektør sS're- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse SØr Øst møtte Liv Todnem.

Fra styret i Sykehuset Innlandet HF møtte:
Styreleder Bente H. N{ejdell
Styremedlem I{aija Eide Drønen
Sq remedJem Lars Oler I jose

Sq'remedlem Liv HaugJr

Styremedlem Sti J. Strømmevold

I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset Innlandet HF:
Ådministterende direktør Morten Lang Ree

Foretakets revisot vat vatslet i samsvar med helseforetaksloven.
Rikstevisjonen var varslet i samsvat med riksrevisjonsloven.
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Sak l: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per r\nders Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommcn.
Han spurtc om det var merknader til rnnkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Bente H. Ivlejdell b1e valgt til å underskr-ive ptotokollen sammen med møteleder

Forctaksmøtet vedtok:

lnnka//ingen godkie tnas. l:-oretakvtøtet er k ig satt.

Sak 2: Dagsorden

Styreleder Per Ånders Oksum spurte om noen haddc merknader til den utsendte dagsotden. Det
var ingen merknader til dagsorden.

Forctaksmøtet vedtok:

Dagsanlen godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestiling 2015

Det ble gitt en kort oriented;rg fra Helse Sør Øst RHF om innholdet i oppdrag og bestilJng
2015.

I orientedngen ble det spesielt lagt vekt på de overordnede styflngssignålene om å etablere

pasientenes helsetjeneste og det r-iktige arbeidct med å bedre kvaliteten i helsetjencstene.

Flelsefotetaket skal i 2015 priodtere arbeidet med å tedusere r.entetider og !cme ftistbtudd.

Pålagte oppgaver og s$ringskrav skal gjennomføres innenfor de rammer og ressutset som blir
srilt ril rå.lighet.

Fotetzksmøtet vedtok:

Oppdrag og besti/ling 2015gores gelderdeJitr Slkehn:et Innla et HF.

Sak 4: Enddnger i vedtektene

. t henhold til helseforetaksloven \ 12 lednknundinger skal endringcr i vedtektene vedtas av

foretaksmøtet. Det fremgår også av helseforetakslo'i'en \ 18 at forslag om å endre vedtektene skal

gjengis i rnnkallingen ti1 fotetaksmotet.

Fotetaksmøtet vedtok:

I santsuar medforslagi imkdlliryen uedtas jt/ge e edinger i rcdtekteneJar Slkebuset Innla et HF:

Endtinget i $ 7 Stytet - første og afldre ledd
7V/ Gtttt
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Teksttn endru forfolge opp påkgg ti/ det nryorule belvJarctaket om å rcduvre antall $yemed/tmmer i
underligend.e hel.ry'brctak. Den nøduendige janeingen i antall styemedlemmer uil b/i gemonJbø du slJrel flr
Helse Sor-Øst RLI!- i møte I 2. nars og ril bli bekr{ht i ettel'ø/gende -t'orctaksmølr 1 3. mars s/ik at styene

ska/ ha dx kanekte antall slyemedlemmerf'ra 16. mars 201 5.

$ 7 Styret, Jbrste og attdre ledd, enhzsJia

"Slkehtrset lnnlandel Hl- ledes au el slya SQret skal ha inntil I0 medlemner. Inrtil 6 raadlemmer

oppneunes au Joretaksmølet. Forelaksmotet uelger leder og nut/zder.

I tilleg uelgtr de ansalte I sEremedlemmer med uaramed/emmer. M tttgatg$unkt i de partsJbrhold son da

uil gelde, deltar styreruetlle ntmer son er aalgt da de aflralte ikke i behandling au saker son gelder arbeidsgtrers

-t'ofueredelx tilforbandlinger med arheidstakere, arbeidskanflikter, rcttstttister rted arbeidslakeraryanisayonar

elkr opptigel:e aa taifaufaler. "

Ti/ ry $ 7 Styret,fønre og andre ledd

'Slkehuset Innlardel HF ledes ar et i1w- St:lret:kal ba iftftil ålxe medlemmer. Ixnti/..,Qm med/enraer

oppneunes au loretaksruotet- Flretdkffi0let aelger leder ag nestleder.

I tilhg rclgtr de anratte iflntil lre rlJnmedlemner med uaramedlenner. Med utgang$ankt i de partsJbrhold

:am da ril gielde, dehar sgrenedlenner som er aalgt aa de analte ikke i behandling au vker nn gelder

arbeidsgiuers forbendel:e ti/forhand/inger ncd arbeidstakerc, arbeidskanfliknr rctt$d$er med

arbeidsta kerarganisayontr e ller opp:ige l:e at taifafialer. "

Endringet i $ Låneopptak
ParagraJen etdres for å gi he/sefaretakel anledning til å inngå Jiruwelk kieafi(tler etter neraere gadkjenning og

retnirysli@erfra l-[e lse Sør Ø:t RHP.

S 11 Låneapptak endrerJia

"Slkebuset Innlandet H l:- kan ikke oppta /ån fra andre enr Helv SørØstRHF. Eaenhrelle låreopptak

skal gadkjennes au slttzt i Helse Sor-Øst RHF.

S.lkebaset Innlandet HF gis ankdriry ttl å innga langnkttge leieaulaler med andre afentlrye uirksonbenr i
tilkrytuing til samhandlingrtiltak. Inrgåe/se aa s/ike kiaautaler er onfattet au de ti/ enhaer tid galdende

re t n i ngs li nj e r og Ju / lm a kte r. "

Tilry! 1l Lineopptak

"Slkehtrset lnnlandet H t- kar ikke oppta lån fra ardrc enn lle/se Sor Øs RHF. Euentae/le låneapptak

skalgodkjenrcs au sltret i Helse Sør-Øst P.HF.

Slkehnset Imlandet HF" gu a e dring til å inngå f nansielk leie aataler i tråd med der til enhuer tid geltlende

Finansstralegi Jastsatt au tflretfor He/se Sor-Øst P.HF. Finansiel/e leieautalcr tkal godkjennu au Helse Sør-

Ø:t RFIF, Finansie/le /eieautd/er med kortraktsuerdi 100 millioner kroner eller ner nå i tillegg gadkjenres

au farctaksmotet.fbr Helse Sør-Øst RHF."
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N{øtet ble hcvet klokken 12:30.

Gardermocn, 12. febmar 2015.
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