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FRA

FORETAKSMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

Torsdag 12. febrtat 2015 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset Telematk HF i
Clarion Hotel og Congress Oslo Atport, Gardermoen. Foretaksmøtet ble gjennomført som felles

møte for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Dagsotden:
1. ForetaksmØtetkonstltuercs
2. Dagsotden
3. Oppdrag og bestilling 2015
,{. Endrhger i vedtektene

Til stede var:
Helse Søt Øst RHF, 100 % eiet av fotetaket, reptesentert ved styteledet Pet Ånders Oksum, som
også ledet møtet.

I tillegg møtte fta administrasjonen i Helse Søt Øst RHF:
Ådministerende direktør Cathtine M. Lofthus
Drektøt styre og eieloppfølgrng Tore Robetsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra styret i Sykehuset Telemark HF møtte:
Styreleder Tom Jørgensen
Stytemedlem I{ari Dalen
Sq'remedlem Thor Helge Gundetsen
Styremedlem Thor Severinsen

i)ryfemeoleln l]Uen,'\rØen

I tillegg møtte fra admirristrasjonen i Sykehuset Telematk HF:
Ådministrerende dilektør Bess N{atgrethe Frøyshov

Fotetakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Ri1<srevisjonen var vatslet i samsvar med riksrevisjonsloven.
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Sak 1: Foretaksmøtet konstituetes

Stvreleder Pcr Åndets Oksum ønsket, som ø\.erste eietmvndighet og møteledcr, r'elkommen.
Hån sputte om det var merknader til innkallingen. Det r.ar ingen mcrknader tt1 innkallingen.

Sry*releder TomJorgensen ble r-algt til å undetskr-ive protokollcn sammen med møteleder.

Fotetaksmøtet vedtok

I n r ka //i nge n go I kj e r n e s. l- tt re I a ks m o t e t er kt u lig sd / /.

Sak 2: Dagsotden

Sryreledet Pet Åndets Oksum spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det
vat hgen merknader ti1 dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagrn dar godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2015

Det ble gitt en kott odentering fra Flelse Sør-Øst RHF om innholdet i oppdrag og best ling
201.5.

I orienterilgen ble det spcsiclt lagt \.eht på de overordncdc stvtingssignalene om å etablere

pasientenes helsetjeneste og det viktrgc arbeidet med å bedre kvalitetcn i helsetjenestene.

Hclsefotetaket skal i 2015 prioritcrc arbeidet med å redusere ventetidet og fierne fristbmdd.

Pålagte oppgaver og swringskrai' skal gjennomføres innenfor de rammet og ressurser som blir
stilt til rådighet.

Fote taksmøtet vedtok:

Oppdrug og burilli49 20 | 5giøns gjeldende.lbr .l.yke hutu Tt/enark HIt.

Sak 4: Endtinger i vedtektene

I henhold til helseforctakslo yen \ 12 l/ednktsendinger skal en&irrget i r.edtektene vedtas av

foretahsmØtet. Det fremgår også av helseforetaksloven \ 18 at forslåg om å endre vedtektene skal

gjengis i innkallingen til fotetaksmøtet.

Fotetaksmøtet vedtok:

I vntuar ned Jors/ag i innka//ingen aedtas Jblg:ndt ,:ndi4er i aednknne.fitr .l,ykehavt Teleruark HF:

Endtinget i $ 7 Stytet - føtste og andre ledd

Sign.:
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Tektten endres 
"l'0r.t'ø/ge 

opp påhg til det rcgiona/e he/se-l'oretakel om å rcda:ere antall sllrenerllenmer i
arderliggnde hel:(bretak. Den mdaerdige.jusninger i antal/ styemedlemmer ui/ b/igemonJbt au $yetJbr

Helre Sør Ø$ RHP i møte / 2. nars og i/ bli bekrefel i ettel'ølgede.litretaksmøler 1 3. mars slik at stlrene

skdl ha det komkn arhll styenedlemmert*a 16. mdrs 201 5.

S 7 S lret, forste og tt rc /edd, erdret Ji"a
'Slkebuset Telenark HF ledes au et sjre. Styet ska/ ha innlil I0 nedlenner. Inøil 6 rudlenner

opPnemer^ du J0relaksmsle/- Foralak:rtotel ulger leder og nest/eder.

I ti/legg uelger de anatte I styened/emnzer nzed aarame d/emmer. Med utgangQnnkt i de patsJarhold nn da

ui/gelde, dehar sQrenedlernmer som er ualgt au de ansalte ikke i behand/irg au sakar sam gelrler arbeidsgrcr.r

farberedeln ti/Jorba linger nd arbeidslakere, arbeidskorflikter, rellstttister med ørbeidstakemrganisaganer

e//er oppsigeAz au taifautdler. "

'l'il 
ry S 7 SQret,./brste og andre ledd

'Slkehaset Telenark HF ledes aa et slre. Styret.rkal ha imti/ åtle medlemmer. Inntil;[en ned/enner

oppneune: aa foretaksmotet. f-oretaksruøø ualger hder ag nenleder.

I til/eg uelger de anrdtte i ntil tre stJreraedlemmer ned uaraned/enmer. Med atgangtpunkt i de partjbrhold

som da ilgieltle, deltar stlremedhmmtr nn er aalgl at de ansatte ikke i bebardling au saker som gelder

arbeid:gtuers f'orberedelse ti/ Jbrbandlinger med arbeidslakere, arbeidskorJkknr, rett.rtvirter med

arbeidstakerorganisasjorcr e//er oppsige/se au tarfrautale r. "

Endringer i $ Låneopptak
Pdragrafer endrcs for å gi belsdbrelakel anledning til å imgå.linansielle leieautd/er ettxr lurnere godkjenning ag

retningslinjerfra Helse Sør Ø.rt RHF.

S 1l Lånnpptak endres -l:ra
"Slkehuset Te lenark HF kan ikke oppta lfu fra andre enn Llelv Sor Øs RHF. Ercnttrcl/e låneoPPtok

skal godkjennes aa styret i Hel:e .lør Øst RHF.

Slkehuxt Telenark HF gis ankdning til å inng,i langiklige leiedrtaler nted ardre ffintlQe nrksonheter i
tilktyttting til sanbandlirgstiltak- Imgåel:e au slike /eiedaldler er atltfattel aa de il enhuer tid gieldende

re tnings li ry' er og f r //m a kt e r. "

Til ry ! /1 L)neopplak

"Slkebuset Telenark HP- kan ikke oppta /ån Jra andre ena Helv Sor-Øst RHF. Ercnttu/le /åneapptak

&a/ godkjetnes aa sg,ret i l7elv Sør Øst RHF.

Slkehuset Telenark HF gis anledriry til å inngåJinansielk leieaata/rr i tråd ned den til enhuer lid gieldtnde

l-indtsstrategt fdrtl'aft au :ryretJitr Helse Sar-Øst P.HF. Finansielh Jeieautaler skdlgodkjennes at Helte Sor'

Ørf RHI-, Liinansielle leieafia/er med kantraktsterdi 100 nillianer kraner eller ner nå i tilleg godkiernes

aa .fbre ta ktmøtet for Helse S ør-Ø-rt RHI'-."

-tu
Sign.: PAO
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N{otet ble her-et ldokken 12:30.

Ciardermoen, 12. februar 2015.

o

/ ,^ A'\ ( \t . (Å,
\.--- \Je.,\'.. \JÅ{ ._\.-"^_,-\

stlreleder Per -,\nclcrs Oksum

cdP/
Sign.r P,\O
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