
 

 

 

 

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår i Sørlandet sykehus HF 
Ledende stillinger i Sørlandet sykehus HF defineres som administrerende direktør, fagdirektør, 
organisasjonsdirektør, økonomidirektør, teknologidirektør og klinikkdirektørene. 

Sørlandet sykehus HF følger «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 

foretak og selskaper med statlig eierandel», fastsatt med virkning fra 13.02.2015 hvor 

hovedprinsippet er: 

Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være konkurransedyktige, men 
ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til moderasjon i 
lederlønningene. 

Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår, og samlet pensjonsgrunnlag skal ikke 
overstige 12 G. 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2018 

Lønn for administrerende direktør i Sørlandet sykehus HF fastsettes av styret. Lønn for øvrige 
ledende stillinger fastsettes administrativt av administrerende direktør. 

Den gjennomsnittlige lønnsveksten for ledende stillinger var 2,8 % i 2018. 

Lønn for ledende stillinger er i hovedsak fast lønn, og har ikke elementer av variabellønn eller 
bonusordninger. Alle i ledende stillinger har samme pensjonsordning som øvrige ansatte. 
Medarbeidere i ledende stillinger har avtaler om opptjening av studiepermisjon, og 
administrerende direktør kan vedta å dekke kostnader knyttet til pendling.  

Administrerende direktør som tiltrådte stillingen i 2018 har avtale om 12 måneders etterlønn ved 
fratredelse. Eventuelle andre inntekter i perioden kommer til fradrag i etterlønnen. 

Styret i Sørlandet sykehus HF mener lønnspolitikken i 2018 har vært i tråd med de statlige 
retningslinjene. 

Retningslinjer for 2019 

Sørlandet sykehus HF har kommende år som målsetting å tilby ledende ansatte 
konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken bygger på vedtatte retningslinjer og i tråd 
med prinsippene beskrevet over. 

Lønn for ledende stillinger desember 2018 

 

Navn Stilling Årslønn des 18

Nina Mevold Administrerende direktør 1 810 000

Nina Hope Iversen Klinikksjef klinikk for somatikk Kristiansand 1 470 000

Vegard Øksendal Haaland Kst. klinikksjef klinikk for somatikk Flekkefjord 1 346 200

Berit Grønning Nielsen Klinikksjef klinikk for somatikk Arendal 1 344 300

Espen Jarle Hansen Klinikksjef Prehospitale tjenesteer 1 155 200

Oddvar Sæther Klinikksjef Klinikk for psykisk helse 1 442 200

Siri Tønnessen Klinikksjef Medisinsk serviceklinikk 1 236 700

Per W Torgersen Teknologidirektør 1 174 600

Per Engstrand Fagdirektør 1 343 400

Nina Føreland Organisasjonsdirektør 1 173 200

Per Bertil Qvarnstrøm Økonomidirektør 1 304 730

Vedlegg til styresak 009-2019 


