
 
 
 
Vedlegg sak 0821 
 
Oppfølging av styrets beslutningssaker i perioden f.o.m. 30.09.2020 t.o.m. 18.12.2020 
 

Dato Saksnr Sakstittel Vedtak Ikke på-
begynt 

Under 
arbeid 

Utført 

30.09.20 36/20 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og sakliste.   X 

30.09.20 37/20 Godkjenning av protokoll fra 
styremøte 05.06.2020 

Protokoll fra styremøte 05.06.2020 godkjennes.   X 

30.09.20 38/20 Innspill til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2021 

Styret ved Sunnaas sykehus HF anmoder konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF 
om å vurdere følgende innspill til revisjonsplan 2021: 
Forslag 1 
Kartlegge om og på hvilken måte samstemming av legemiddellister utføres i 
helseforetaket 
Forslag 2 
Kartlegge om og på hvilken måte kjent eller mistenkt smitte formidles til neste 
behandlingssted. 

  X 

30.09.20 39/20 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 2. 
tertial 2020 

Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging av de risikoområder som 
fremkommer i ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2020.  Områdene med høyest 
risiko (rød) må prioriteres: 
1. Covid-19: Konsekvenser av pandemien 
2. Samarbeidsavtaler med helseforetak om tjenester for Helse og arbeid 

  X 

20.11.20 50/20 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

  X 

20.11.20 51/20 Godkjenning av protokoll fra 
styremøte 30.09.20 

Protokoll fra styremøte 30.09.20 godkjennes.   X 

20.11.20 52/20 Lønn administrerende direktør Administrerende direktørs lønn pr. 1. januar 2020 reguleres med 1,5 % som gir en 
ny årslønn på kr 1.632.257,-. 

  X 
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18.12.20 59/20 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.   X 

18.12.20 60/20 Godkjenning av protokoll fra 
styremøte 20.11.2020 

Protokoll fra styremøte 20.11.2020 godkjennes.   X 

18.12.20 
 

61/20 Budsjett 2021 – Resultat, 
investeringer, balanse og likviditet 

1. Styret vedtar resultatbudsjett 2021 slik det fremkommer i saken; 
Driftsinntekter 630,2 millioner 
Resultat 9 millioner 

2. Styret vedtar et investeringsbudsjett 2021 på 11 millioner, fordelt på 
bygg, medisinsk teknisk utstyr (MTU), informasjons- og kommunikasjons-
teknologi (IKT), inventar og annet slik det fremkommer i saken. 

3. Styret vedtar at budsjetterte reserver på 5 millioner, skal forbeholdes 
eventuelle merkostnader covid-19. 

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne endringer av tall i 
budsjett 2021 i tiden frem til endelig leveranse til Helse Sør-Øst RHF (HSØ 
RHF) den 11.1.2021, forutsatt at endringen ikke endrer risikonivået eller 
strategisk innretning i budsjett 2021. 

  X 

18.12.20 62/20 Digitaliseringsplan 2021 - 2024 Styret vedtar Digitaliseringsplan 2021-2024 Sunnaas sykehus HF   X 

 

 

 

 

LH, 19.02.2021 


