
 
 
 
Vedlegg sak 0620 
 
Oppfølging av styrets beslutningssaker 
I perioden f.o.m. 24.09.19 t.o.m. 18.12.2019 
 

Dato Saksnr Sakstittel Vedtak Ikke på-
begynt 

Under 
arbeid 

Utført 

24.09.19 46/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og sakliste.   X 

 47/19 Godkjenning av protokoll og B-
protokoll fra styremøte 27.05.19 

Protokoll og B-protokoll fra styremøte 27.05.19 godkjennes.   X 

 48/19 Ledelsens gjennomgåelse første 
tertial 2019 

Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av de risikoområder 
som presenteres gjennom ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2019 i tråd 
med fremlagt oppfølgingsplan. 

  X 

 49/19 Innspill til revisjonsplan 2020 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-
Øst RHF 

Styret ved Sunnaas sykehus HF anmoder konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
RHF om å vurdere følgende innspill til revisjonsplan 2020 med de tillegg 
som kom frem i styrebehandlingen: 
Kartlegge om og på hvilken måte kjent eller mistenkt smitte formidles til 
neste behandlingssted. 

  x 

 50/19 Lønn administrerende direktør Administrerende direktørs lønn per 1. januar 2019 reguleres med 3,2 % 
som gir en ny årslønn på kr 1.608.135,-. 

  X 

20.11.19 60/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og sakliste med endring over.   X 

 61/19 Godkjenning av protokoll fra 
styremøte 24.09.19 

Protokoll fra styremøte 24.09.19 godkjennes.   X 

 62/19 Styrets handlingsplan for 
oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet på 

Styret slutter seg til administrasjonens anbefalinger i oppfølgingsarbeidet 
og ber administrerende direktør utarbeide en årlig handlingsplan for 
foretakets arbeid med kvalitet og 

  X 
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bakgrunn av riksrevisjonens 
rapport 

pasientsikkerhet. 

 64/19 Ledelsens gjennomgåelse 2. 
tertial 2019 

Styret tar saken til etterretning og ber administrerende direktør sikre 
oppfølging av de risikoområder som presenteres gjennom ledelsens 
gjennomgåelse 2. tertial 2019 i henhold til fremlagt oppfølgingsplan. Det 
rettes spesielt fokus på området med høyest risiko: 
Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk virksomhet. 

  X 

18.12.19 75/19 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
Saksrekkefølgen ble endret til at sak 82 ble behandlet før sak 81 og 83 av 
hensyn til representantene fra Konsernrevisjonen. 

  X 

 76/19 Godkjenning av protokoll fra 
styremøte 20.11.19 

Protokoll fra styremøte 20.11.19 godkjennes.   X 

 77/19 Budsjett 2020 – resultat, 
investeringer, balanse og 
likviditet 

1. Styret vedtar det fremlagte budsjett 2020 med et resultatmål på 12 
millioner. 

2. Styret vedtar det fremlagte investeringsbudsjett på i alt 12 
millioner. 

3. Styret tar Budsjett 2020 – kontantstrøm og balanse til orientering. 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle 

budsjettkorrigeringer 
5. blant annet som følge av føringer fra Helse Sør-Øst RHF. 

  X 
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 78/19 Oppnevnelse av nytt 
brukerutvalg for perioden 2020-
2021 

1. Følgende personer oppnevnes til brukerutvalg for Sunnaas sykehus 
HF for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021: 

 

 
 

2. Styret oppnevner Anne Beate Budalen til leder og Øyvind 
Gerhardsen til nestleder i brukerutvalget i Sunnaas sykehus HF. 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av 
eventuelle nye medlemmer ved behov for suppleringer i perioden. 

  X 

 79/19 Områdeplan IKT 2022 – 2024 Styret vedtar Områdeplan IKT 2020 – 2024 Sunnaas sykehus HF.   X 

 


