
 
 
 
Vedlegg sak 4520 
 
Oppfølging av styrets beslutningssaker i perioden f.o.m. 19.02.2020 t.o.m. 05.06.2020 
 

Dato Saksnr Sakstittel Vedtak Ikke på-
begynt 

Under 
arbeid 

Utført 

19.02.20 01/20 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og sakliste.   X 

19.02.20 02/20 Godkjenning av protokoll fra 
styremøte 18.12.19 

Protokoll fra styremøte 18.12.19 godkjennes.   X 

19.02.20 03/20 Årlig melding Sunnaas sykehus 
2019 

Styret gir administrerende direktør fullmakt til, i samråd med styreleder, å 
justere årlig melding 2019 ut i fra de endelige driftsresultater for 2019 og 
innspill fremkommet i møtet. 

  X 

19.02.20 04/20 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 
3. tertial 2019 

Styret tar fremlagte risikovurdering gjennom ledelsens gjennomgåelse til 
etterretning. Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av de 
risikoområder som presenteres gjennomledelsens gjennomgåelse 3. tertial 
2019 i henhold til fremlagte oppfølgingsplan. 

Det rettes spesielt fokus på området med høyest risiko: 
Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk virksomhet 

  X 

31.03.20 12/20 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

  X 

31.03.20 13/20 Godkjenning av protokoll fra 
styremøte 19.02.20 

Protokoll fra styremøte 19.02.20 godkjennes.   X 

31.03.20 14/20 Årsregnskap Sunnaas sykehus 
HF 2019 

1. Styret vedtar årsberetning og årsregnskap 2019 med noter for Sunnaas 
sykehus HF. 
2. Resultatet på kr 8,3 millioner overføres i sin helhet til egenkapital og vil 
benyttes til 
fremtidige investeringer. 

  X 
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31.03.20 15/20 Langtidsmål 2020-2023 og 
prioriterte tiltak 2020 

1. Styret vedtar Langtidsmålene 2020-2023 og prioriterte tiltak for 
2020 under forutsetning av at de ovennevnte forhold adresseres. 

2. Styret ber administrerende direktør rapportere på resultat av tiltak 
2020 gjennom behandling av ledelsens gjennomgang tertialvis. 

  X 

31.03.20 16/20 Oppdrag og bestillerdokument 
SunHF 2020 

Oppdrag og bestilling 2020 for Sunnaas sykehus HF tas til etterretning.   X 

29.05.20 
 

20/20 Ekstraordinær styrebehandling 
av økonomisk langtidsplan (ØLP) 
20231-24 

1. Styret vedtar Økonomisk langtidsplan 2021-2024 for Sunnaas 
sykehus HF. 

2. Styret har behandlet drifts- og investeringsbudsjettet og vurderer 
foretaket til å ha tilstrekkelig økonomisk bæreevne og 
tilfredsstillende likviditetssituasjon. 

3. Styret konstaterer at eventuelle følger av Covid-19 utbruddet ikke 
er hensyntatt i planforutsetningene. Hvordan epidemien vil påvirke 
helseforetakets fremtidige drift er forbundet med usikkerhet. Styret 
legger til grunn at de økonomiske planene vil måtte vurderes pånytt 
på et senere tidspunkt. Styre ber om å bli holdt oppdatert om nye 
planforutsetninger og tiltak i budsjettarbeidet inn mot 2021. 

4. Styret har registrert at sykehuset vil få aksept for oppstart 
konseptfase byggetrinn 3. Styret ber i den anledning 
administrerende direktør arbeide videre med realistiske og 
konkrete risikoreduserende tiltak som anses nødvendig for å oppnå 
tilstrekkelig økonomisk bærekraft. 

  X 

05.06.20 21/20 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

05.06.20 22/20 Godkjenning av protokoll fra 
styremøte 31.03.2020 og 
ekstraord. styrebehandling 
29.05.2020 av Økonomisk 
langtidsplan (ØLP) 2021-24 

Protokoller fra styremøte 31.03.2020 og fra ekstraordinær styrebehandling 
29.05.2020 av Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2021-24 godkjennes. 

  X 

05.06.20 23/20 Instruks administrerende 
direktør Sunnaas sykehus HF 

Instruks for administrerende direktør Sunnaas sykehus HF vedtas.   X 
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05.06.20 24/20 Instruks styret Sunnaas sykehus 
HF 

Instruks for styret Sunnaas sykehus HF vedtas.   X 

05.06.20 25/20 Datoer for styremøter 2021 Følgende møtedatoer er vedtatt for 2021:  

 

  X 

05.06.20 26/20 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 
1. tertial 2020 

Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av de risikoområder 
som presenteres gjennom ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2020 i 
henhold til forhold som fremkom under styrets behandling av saken. Det 
ble rettet spesielt fokus på følgende områder fra administrasjonens side: 

a. Bygg D og K fremstår ikke som fremtidsrettet for klinisk  
virksomhet 

b.   Covid19 situasjonen – Drift (NY) 
Styret ber om at analysen i større grad underbygger de sakene med størst 
risiko og som krever umiddelbar respons fra styret. 

  X 

 

 

 

 

LH, 30.09.20 


