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PROTOKOLL
FRA

FORETAXSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF

Torsdag L2. febtwzr 2015 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehusparmer HF i
Clarion Hotel og Congress Oslo Airport, Gardenrroen. Fotetaksmøtet b1e glennomført som felles

møte for alle helseforetakene i Helse Søt Øst.

Dagsorden:
1. ForetaksmØtetkonsdtueres
2. Dagsorden
3. Oppdrag og bestlJng 2015

4. Endringer i vedtektene
5. Fastsetting av stytehoflorat

Til stede vat:
Helse Søt-Øst RllF, i00 % eier av fotetaket, replesentert ved styteledet Pet Anders Oksum, som

også ledet mØtet.

I tillegg møtte fta administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Administrerende direktør Cathtine M. Lofthus
Direktør stFe- og eietoppfølging Tore Robettsen, som også førte protokollen

Fra konsemrevisjonen Helse SØr Øst møtte Lil' Todnem.

Fra styret i Sykehusparmer HF møtte:
Styreleder Steinat Matthhsen
Nesdeder Bjøm F,rikstein
Sryremedlem Terj e Autdal
Styremedlem Motten Lang Ree

Styremedlem Nanette Loeflfl echen
Styreme dlem Tatjana Schanche

I tillegg møtte fta administras jonen i Sykehuspatmer HF:
I{onst. daglig ledet OIe Johan I{van

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helsefotetaksloven.
Riksrevisjonen vat varslet i samsvar med r-iksrevisjonsloven.

a*-1,-

Sign.: PAO SNI

Protokoll fra foretaksmøte i HF 12. februar 2015 Side 1 av 4



H ELSE O SØR.ØST
o

Sak l: Fotetaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Åndets Oksum ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen.
FIan spurte om det var merknadet til innkallingen. Det vat ingen merknader ti innkallingen.

Styreledet Steinar Nf athinsen ble valgt til å underskrive ptotokollen sarrrmen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok

Imkallirger godkjennes. borelakrmo/et ar loulig satt.

Sak2: Dagsotden

Styreledcr Pet Anders Oksum spurte om floen hadde metknadet tiI den utsendte dagsorden. Det
r.ar ingen merknader tjJ dagsotden.

Forctaksmøtet vedtok:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2015

Det ble gitt en hort orientering fra Helse Søt Øst RHF om innholdet i oppdrag og bestilling
2015.

I odenteringen blc det spesielt lagt r-ekt på de overotdnede styringssignalene om å etablere

pasientenes helsetjenestc og det r-tktige arbeidet med å bedre kvaliteten i helseticnestene.

Det ble understreket at Sykehuspatner FIF, selv om helseforetaket ikke har dcn samme

tilknytningen til drekte pasientrettct arbeid som øvrige helseforetak, må innrette virksomhetcn
mot å [IØre de øvtge helseforetakene i stand ti] både å gi og un'ikle gode helsetjenester. Oppclrag

og best hng 2015 for Sykehusparmer HF er innrettet mot dette.

Sykehuspartner skal i 2015 ha fokus på å understøtte løpende dtift i de øvrige helseforetakcne.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret fot å utvikle strateglen fot fellestjenesteområdet i
foretaksgmppen. Sykehuspartrer un'ikler på basis av eiers strategi, oppdtagsdokument og

ressutstildeLing sine virksomhetsplaner. For å kunne svate opp eiers bestilling et det sætlig viktig
at Svkehuspatmer har fokus på konsolidering av driften innen alle tjenesteområder og

modetnisedng ar. Il{T-infrastmktur.

Forctaksmøtet vedtok:

Oppdng ag besri//irg 201 5giorcs gieldende.lbr 'flkehutpatner HF.

-z@
P-\OSign.: ,.,/*-
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Sak 4: Endtinger i vedtektene

I henhold til helsefotetakslov en \ 12 L'edtektndinger skal endringet i vedtektene r.edtas av

foretaksmøtet. Det fremgår også av helseforetaksloven \ 18 at forslag om å endre vedtektene skal

gjengis i rnnkallingen til fotetaksmøtet.

"Fore taksmøte t vedtok:

I samsuar med.fbrslag i innkal/ingen aedtas folgende endirger i urclnknne Jbr Slkehutpdrtuer HIr:

Endtinget i $ 7 Styret - føtste og andre ledd
ParagraJin endret far å hatwoni:ere teksten med otige helsefaretak.

$ 7 Sltnt,.lor:te ag andre hdd, endnsfra

"Slkehutpartuer HF ledes at et sflre. SArel tkal ha innlil 8 medlemmer. Innli/ 5 medhnmer Wneanel au

-t'zretakr"nntet Foretaksmotet rc/ger leder og nestleder.

I til/eg uelger le ansatle 3 sltrenedlemner med t'aramedlemmer- Med atgangtparkt i de paxsJbrhold son da

uil lelde, dehar sflrenedlemmer som er ualgt aa de auatte ikke i behaxdling au vker som gielder arbeidsgirers

.forbendelse ti/ lbrhandlitryer med arbeidslakere, arbeidskonfiknr, relhluiier med drbeidstakerorganisarjaner

eller oppsiga/se au taifautakr "

Til ryS 7 Sltnt,Jarste og andrz hdd

",fykehutpartner HF ledes aa et slre. \'Qret skal ha infiil åfte medlemmer. InntilJln madhnner aPPneuxer

at foretaksmotet. f-orelaksmøhl uelger leder ag nest/eder.

I tilleg ulgtr de ansatte inntil lre slrenedhmmer med uaranzedlemmer. Med ulgargpunkt i de partsforha/d

son da il gielde, delar sllremedlemmer som er aalgt au de arcalte ikke i behandlittg au saker som gelder

arbeidsgiuan forberedel:e li/forhand/inger med arbaidslakere, arbeidsko4f/Jknr, reltstairt'Nr med

arb ei ds la ke ra rya sa sj o r er e / lar opp ige / * a t t a ijauta le r. "

Endtingeti $ 11 Låneopptak
Paragrafen endres.lor å gi helseforclakel anledning lil å inngå fnansielle leiaaulaler eller naff ere ,gad@enring o,g

relrirgslinlarJia He lse Sør Øst P.HF.

S 11 l-Åneapptak andruJia

"Slkehtrqatner Ht* kan ikke oppta lfu Jra andre enn Helse Sor-Øst RHF-. Euennrelh låmopPtak skal

godkjennes aa styret i l:[e lv Sør Øst RHF. "

'fil ry[ Il lÅneapptak

"S.ykebaEatner I I r- kan ikke oppta lfu fra andre ern He lse .9ør Øst RHF. Eaedne/le lårcoPPtak skal

godkjentes aa sllret i Helse Sor-Ø.rt RHLr-

Slkebttparner l'I r- gis ankdning til å inngå fnarstel/e leæautahr i tråd rzed den til enhuer tid geldend.e

F-iran:ttrategi Jaslsalt aa styret.t'or Helse Sor-Øst RI IF. Finansielle leieaala/er ska/ godkjennas aa L:[elv Sør

Øsr RHF, Firansiel/e leiedataler taed konlrakhaerdi 100 nillioner kruner e/ler mer nå i tillegg godkjennes

aa foretaksmøtet Jbr Ffelrc Sor Øst RHF." , l/l-iite lt/iSign: r \o sut/ tl._/
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Sak 5: Fastsetting av stytegodtgiøtelse

Styrets godqjørelse skal i henhold til helseforetaksloven $ 21, tedje 1edd, fåstsettes av

foretaksmøtet. Stynet i Sykehuspatmet HF gis samme godtgiøtelse som for middels store

helseforetak i Helse Sør-Øst.

Foretalamø tet vedtok

Med uirkningfra 1 . januar 201 5 fastsetterJzretakrmøtet sAretr godt!ørelse i Slkehutpartner HF ti/:

Sqrcleder

Nest/edcr

S4tremedlemmer:

Vararepre Jentaflter ,i/ Jryret:

Møtet ble hevet klokken 12:30.

Gardetmoen, 72- februat 2075.

er ansatt i Helse Sør-Ø:t RITF og gis ikke godtglørzlse

kr 119 000 per år

kr 107 000 per år

kr4 250 per møte der det møtes for sryremedlem

styreleder Per Anders Oksum

aW
Stgtt., PAO
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