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Sakstittel 
Revisjon av instruks for administrerende direktør og 
instruks for styret 

 

Utkast til revidert instruks for administrerende direktør og instruks for styret 
legges fram til behandling i styret. 

 

Forslag til vedtak 
1. Styret vedtar utkast til instruks for administrerende direktør. 
2. Styret vedtar utkast til instruks for styret. 

 

 

 

Vedlegg til saken 
• Utkast til revidert instruks for administrerende direktør 
• Instruks for administrerende direktør vedtatt juni 2013 
• Utkast til revidert instruks for styret 
• Instruks for styret med spor vedtatt mai 2011 

 

 
Kristiansand 29.09.2022 

 

Nina Mevold 

Administrerende direktør 
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1 Bakgrunn for saken 
Instruks for administrerende direktør og instruks for styret ble sist revidert i 
henholdsvis juni 2013 og mai 2011.  

Helse Sør-Øst RHF utarbeidet i 2012 maler for instruksene og det er bare instruks 
for administrerende direktør som er oppdatert med malen som utgangspunkt. 

Styret får utkast til reviderte instrukser til behandling.  

2 Saksopplysninger 
En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til reviderte instrukser. Arbeidsgruppen 
besto av styremedlemmene Helene Falch Fladmark og Grethe Dølbakken, og 
administrerende direktør Nina Mevold og styresekretærer Anne Kile og Kåre 
Smith Heggland deltok i arbeidet. 

Det er hentet inn instrukser fra andre foretak som grunnlag for revisjonen. 
Arbeidsgruppen har hatt ett møte med gjennomgang av utkast til nye maler. De 
framlagte utkastene er oppdatert etter en rekke innspill i møtet, og epostbehandlet 
i arbeidsgruppen før ferdigstilling. 

Begge instruksene er oppdaterte, bl.a. som følge den nye malen og Forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgtjenesten av 2017. 

De fleste forslagene til endring er gjort i instruks for styret, idet den ikke har blitt 
oppdatert etter at malen fra 2012 forelå. Instruksen er strammet opp og forkortet.  

De fleste endringene er form- og språkendringer, det er gjort få substansielle 
endringer.  Et eksempel på det motsatte, er innføringen i praksis rundt referat fra 
styremøter, der nå også momenter fra diskusjonen referatføres, slik at ny praksis 
samstemmer med instruksen.  

Det er generelt søkt å oppdatere språkdrakt i begge instrukser i tråd med 
endringer i lov- og forskrifts-tekster og utvikling i språket generelt. 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør legger med dette fram justerte instrukser for styret og 
administrerende direktør ved SSHF. Endringene som er gjort endrer i liten grad 
substansielt innhold, men fornyer språkdrakt og justerer innholdet i tråd med 
endret forskrift og ny mal fra HSØ.  

Administrerende direktør finner instruksene som legges fram å være i samsvar 
med HSØs nye maler, og inviterer styret til å vedta disse.  
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