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Forslag til vedtak 

1. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet 20.05.2019 til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør følge opp foretaksmøtets krav om 
å følge opp styringskravene med sikte på å nå styringsmålene. 

 

 

 

Vedlegg til saken 

 Protokoll fra foretaksmøte SSHF 20.05.2019 

  



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 2/2 

1 Bakgrunn for saken 

Det ble avholdt foretaksmøte for Sørlandet sykehus 20.05.2019, og protokollen 
legges fram for styret.  

2 Saksopplysninger 

Foretaksmøtet behandlet Årlig melding 2018, årsregnskap og årsberetning, 
revisors godtgjørelse samt endring i vedtektene for SSHF. 

2.1 Årlig melding 

Styrebehandlet Årlig melding 2018 var oversendt HSØ innen fristen. 
Foretaksmøtet hadde kommentarer til en del av de områdene hvor SSHF ikke ha 
oppnåddmålene for 2018.  

Herunder skal nevnes, ventetider og fristbrudd samt pakkeforløp for kreft, samt 
nedgang i aktivitet innen TSB og BUP i 2018. Til sist også større kostnadsvekst i 
somatikk enn i psykisk helsevern og TSB. 

Foretaksmøtet ber foretaket om å prioritere for å oppnå fullmåloppnåelse på disse 
områdene i 2019.  

Foretaksmøtet er fornøyd med at innføringen av pakkeforløp for psykisk helsevern 
og TSB er godt i gang i foretaket. 

Foretaksmøtet forutsetter at SSHF innretter driften slik at styringskrav fra 
tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2019.  

2.2 Årsrapport og årsregnskap 

Foretaksmøtet var ikke fornøyd med at resultatet for 2018 var 33 mill. kr lavere 
enn kravet. Dette skyldes dog nedskrivninger av gammel bygningsmasse. 

Årsregnskap og årsberetning for 2018 ble godkjent. 

2.3 Endring i vedtektene 

Vedtektenes §11 vedrørende låneopptak ble endret slik at foretaket selv kan inngi 
leasingavtaler i henhold til gjeldende «Finansstrategi fastsatt av styret for Helse 
Sørøst RHF» 

Dette innebærer en viss administrativ forenkling for foretakene, samtidig som 
omtalte strategi sterkt reduserer mulighet for bruk av finansiell leasing. 

  

3 Administrerende direktørs vurderinger 

Det er tatt hensyn til alle de beskrevne områder for forbedringer i 2019 i 
foretakets budsjetter og planer, samt i den løpende oppfølgingen av driften i 2019. 
Det er flere av disse områdene som er svært krevende, men har kontinuerlig fokus 
i foretakets ledelse. 

Endringen i vedtektene forventes ikke å ha noen praktisk effekt for foretaket, da 
styrets vedtak vedrørende finansiell leasing er i tråd med den omtalte 
«Finansstrategien». 

 


