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Sakstittel Årsplan for styret 2022 - status 
 
Oppdatert årsplan 2022 legges fram for styret. 

Forslag til vedtak 
1. Styret tar oppdatert årsplan for 2022 til orientering. 

 
 
 

Vedlegg 
• Årsplan 2022 
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Årsplan for styret 2022 
Faste saker på møtene 
 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 
 Virksomhetsrapport 
 Orientering ved administrerende direktør 
 Orientering ved styreleder 
 Orientering fra Brukerutvalget 

 
Fokusområde 2022   
Utviklingsplan 2040, og strategi 2021-2024 - gjennomføre planlagte tiltak på kort sikt og 
etablere plattform for videre utredninger for langsiktig bærekraft. 
 
Møte Saker Merknad 
Onsdag 
16. febr 

• Felles foretaksmøte og styreseminar HSØ 
 

Digitalt 

Onsdag 
23. febr 

• Årlig melding 2021 
• Erklæring om lederes ansettelsesvilkår 
• Sykehuspartners risikovurdering 
• Delplan for investeringer 
• Anskaffelse operasjonsrobot SSK 
• Tertialrapportering 

- risikovurdering 
- tilsyn og status avvik 

• Introdusere arbeid med revisjon av instruks 
for styret og adm.direktør 

•  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag 
26. april 

• Styreseminar  

Onsdag 
27. april 

• Årsberetning og årsregnskap 2021 
• HMS-rapport 2021 
• Oppdrag og bestilling 2022 og foretaksprotokoll 
• Utviklingsplan 2040 – endelig vedtak 
• Inngåelse av avtale med UiO om desentral 

medisinutdanning 

Tema-/orienteringssaker 
• Oppsummering fra ledelsens gjennomgang  

 

 

Torsdag 
19. mai  
 

• Tertialrapportering 
- risikovurdering 
- tilsyn og status avvik 

• Økonomisk langtidsplan – ØLP 
• Revisjon instruks for adm.direktør 
• Revisjon instruks for styret 
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Tema-/orienteringssaker 
• Delplan kvalitet 

 
Onsdag 
15. juni 

Tema-/orienteringssaker 
• ForBedring 2021 
• Årsmelding 2021 fra pasient- og brukerombudet 

 

Onsdag 
31. aug 

• Tillegg til oppdrag og bestilling 2022 
 

 

Onsdag 
28. sep 
 

• Møtedatoer neste år 
• Tertialrapportering  

- risikovurdering 
- tilsyn og status avvik 
- KOM - status og oppnådde resultat 

• Innspill til konsernrevisjonens plan for 2023 

Tema-/orienteringssaker 
• Utdanne, rekruttere, utvikle og beholde 

medarbeidere – status 
• Informasjonssikkerhet 

 

Onsdag  
9. nov  

Tema-/orienteringssaker 
• Forskning ved SSHF, inkludert status Campus sør 
• Budsjettforutsetninger 2023 
• Dialogmøte med tillitsvalgte 

 

Torsdag 
15. des 
 

• Budsjett 2023 
• Årsplan 2023 

Orienteringssaker 
• Oppsummering fra ledelsens gjennomgang 
• Dialogmøte med Brukerutvalget 
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Oppfølging av saker behandlet i styret 
Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte. 
Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte. 
Saker til oppfølging Status – merknad 
028-2020 Samlokalisering av nødetatene 

- De økonomiske konsekvensene ved en 
eventuell flytting skal synliggjøres. Beregning 
av kostnader forbundet med  

- 1) å bli værende i nåværende lokaler, men i 
oppgradert tilstand 

- 2) flytting til nye lokaler/samlokalisering skal 
fremgå av det endelige beslutningsgrunnlaget 

Vedtak 
1) Styret gir sin tilslutning til inngåelse av 

intensjonsavtale for samlokalisering av AMK 
og nødmeldesentralene for brann og politi i 
Agder, innenfor de rammer som er antydet i 
saken. 
 

2) Det forutsettes at avtalen inneholder særskilt 
klausul med tanke på oppsigelse i tilfelle det 
besluttes ny modell for organisering av 
AMK-funksjonen, regionalt eller nasjonalt. 

Forslag til endelig avtale skal godkjennes av styret. 
 

 
Avventer forslag til endelig avtale.  
Trolig høsten 2022. 

09-2020 Statens Helsetilsyn – avgjørelse i tilsynssak 
3. Styret anmoder Konsernrevisjonen i HSØ om 
gjennomgang av relevante områder, herunder 
revisjoner av ansettelser og journaler i løpet av 2022. 

 

 
Konsernrevisjonen har varslet 
oppfølgingsrevisjon våren 2022 som inkluderer 
dette vedtaket. 

055-2021 Presentasjon Delplan utdanne, rekruttere, 
utvikle og beholde medarbeidere 
• Ber om at tiltak konkretiseres og innarbeides i 

kommende budsjetter 
• Styret ønsker en årlig tilbakemelding om status og 

resultater 
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