
 
 
 
Vedlegg sak 5119 
 
Oppfølging av styrets beslutningssaker 
I perioden f.o.m. 18.12.2018 t.o.m. 27.05.2019 
 

Dato Saksnr Sakstittel Vedtak Ikke på-
begynt 

Under 
arbeid 

Utført 

18.12.18 78/18 Protokoll av styremøte 
28.11.2018 

Protokoll av styremøte 28.11.2018 godkjennes   X 

 79/18 Oppnevning av ekstra 
representant fra brukerutvalget 
til styret i Sunnaas sykehus HF 

1. Det oppnevnes en ekstra representant fra brukerutvalget til styret for 
Sunnaas sykehus HF med virkning fra 1. januar 2019. 
2. Etter endring av ledelsen i brukerutvalget har Øystein Ultvedt tiltrådt 
som leder og Pernille Villekjær er nestleder. Begge representerer 
brukerutvalget som observatører med talerett i styret. 

  X 

 80/18 Valg av ansattvalgte 
styremedlemmer 2019 – 
oppnevning av valgstyre 
Sunnaas sykehus HF 

1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til 
orientering. 
2. Følgende oppnevnes som valgstyre: 

- Marianne Jørstad, HR-direktør, leder 
- Ann Kathrin Storenes, foretakstillitsvalgt, nestleder 
- Liv Heyerdahl, leder sekretariatet, sekretær 

3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen 
samordnes innen helseforetaksgruppen. 

  X 
 
 
 
 
 
 

 81/18 Budsjett 2019 - Resultat, 
balanse, investering og likviditet 

1. Styret vedtar det fremlagte resultatbudsjett 2019 med et 
resultatmål på 14 millioner. 
2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på 17,7 
millioner. 
3. Styret tar kontantstrøm og balanse til orientering. 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle 
budsjettkorrigeringer frem mot endeling leveranse 10.1.2019. 

  X 
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 82/18 Områdeplan IKT 2019 - 2023 
Sunnaas sykehus HF 

Styret godkjenner Områdeplan IKT 2019 – 2023 Sunnaas sykehus HF.   X 

 83/18 Langtidsplan innovasjon 2019-
2022 Sunnaas sykehus HF 

Styret vedtar langtidsplan innovasjon Sunnaas sykehus HF 2019-2022.   X 

 84/18 Avhending tomt Sunnaas syd 1. Styret slutter seg til vurderingene som er gjort i saken og 
godkjenner at eiendommene gnr. 1, bnr. 414, 415, 416 og del av 
448, gnr. 1, bnr. 411, gnr. 1, bnr. 553 og del av 372, og gnr. 1, del 
av bnr. 411, 414, 415 og 553 i Nesodden kommune avhendes. 
 
2.  Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre 
nødvendige fradelinger og evt. salg av eiendommene, samt 
utstede skjøte og signere andre nødvendige dokumenter i 
forbindelse med den eventuelle avhendingen. Styret legger til 
grunn at avhendingen kan gjennomføres uten at den kommer i 
konflikt med planlagt nybygg. Det forutsettes at endelig 
avhending kun kan finne sted etter at byggetrinn 3 formelt er 
godkjent av Helse Sør-Øst RHF. 
 
3. Siden eiendommenes verdi antas å være over 10 millioner kroner 
oversendes saken til behandling i Helse Sør-Øst RHF. 

  X 

20.02.19 01/19 Protokoll av styremøte 
18.12.2018 

Protokoll av styremøte 18.12.2018 godkjennes.   X 

 03/19 Konsernrevisjonens rapport 1/ 
2018 

Styremøtet ble lukket under behandling av saken jfr Helseforetakslovens 
§26a. 

  X 

 04/19 Varslingsrutiner Sunnaas 
sykehus HF 

Styret godkjenner nye varslingsrutiner for Sunnaas sykehus HF med virkning 
fra 20.02.2019 

  X 

 05/19 Årlig melding 2018 Sunnaas 
sykehus HF 

Styret vedtar Årlig melding og ber om at merknader gitt i møtet innarbeides 
i dokumentet. 

   

 06/19 Oppdrag og bestilling 2019 for 
Sunnaas sykehus HF 
 

Oppdrag og bestilling 2019 for Sunnaas sykehus HF tas til etterretning.    
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 07/19 Ledelsens gjennomgåelse Styret tar ledelsens gjennomgang av 3. tertial til etterretning og ber 
administrerende direktør sikre oppfølging av risikoområder i henhold til 
fremlagt oppfølgingsplan. 

  X 

27.03.19 12/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

 13/19 Godkjenning av protokoll av 
styremøte 20.02.2019 

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 20. februar 2019 godkjennes.   X 

 14/19 Oppfølging vedtak Rapport 
konsernrevisjon pasientsak 
(unntatt off.) 

Styremøtet ble lukket under behandling av saken jfr Helseforetakslovens § 
26a. 

  X 

 15/19 Strategiske mål og Langtidsmål 
2019-2022 

Styret vedtar reviderte strategiske mål 2035 og langtidsmål 2019-2022.   X 

 16/19 Årsregnskap 2018 Sunnaas 
sykehus HF 

1. Styret vedtar styrets årsberetning og årsregnskap for Sunnaas sykehus HF 
2018 med noter og ber administrasjonen innarbeide mindre endringer i 
teksten til årsberetningen som kom frem i styremøtet. 
2. Resultatet overføres i sin helhet til egenkapital og vil benyttes til 
fremtidige investeringer. 

  X 

 17/19 Revisjonsprogram 2019-2020 
Sunnaas sykehus HF 

Revisjonsprogram for Sunnaas sykehus HF 2019-2020 tas til etterretning.   X 

27.05.19 27/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 

  X 

 28/19 Godkjenning av protokoll og B-
protokoll fra styremøte 27.03.19 

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 27.03.19 godkjennes.   X 

 29/19 Datoer for styremøter 2020 Med tre forfall blant styremedlemmene, avklares møtedatoer 2020 pr e-
post i etterkant av møtet. 

  X 

 30/19 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 
2020-2023 for Sunnaas sykehus 
HF 

Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til Økonomisk 
langtidsplan 2020 – 2023 for Sunnaas sykehus HF. 
 

  X 
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Styret ber administrerende direktør om å arbeide videre med 
risikoreduserende tiltak slik at resultatutviklingen sikrer investeringsplanene 
i byggetrinn 3 som forutsatt.  
 
Styret ønsker en egen styresak i styremøtet 24. september 2019 med en 
samlet oversikt over realistiske og konkrete tiltak og prosess for 
måloppnåelse. I saken ber styret om en særskilt konsekvensvurdering av 
bortfall av midler til aktivitetsvekst. 

 31/19 Instruks for administrerende 
direktør Sunnaas sykehus HF 

Instruks for administrerende direktør Sunnaas sykehus HF vedtas.      X 

 32/19 Instruks for styret Sunnaas 
sykehus HF 

Instruks for styret Sunnaas sykehus HF vedtas.     X 

 


