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88/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Styreleder ber om at sak 94/22, Arbeid med kostnadsreduserende tiltak og kostnadskontroll 
i byggetrinn 1, flyttes til slutten av styremøtet ettersom presentasjonen er unntatt 
offentlighet.  
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes med nevnte merknad.  
 
 
Sak   89/22 Godkjenning av protokoll styremøte 23.11.2022 
 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøte 23.11.2022 godkjennes. 
 
 
Sak   90/22 Virksomhetsrapport 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken.  
 
Styret ba om følgende til oppfølging: 
Styret ber om at det ved neste virksomhetsrapport angis oversikt over belegg for den 
enkelte klinikk.  
 
Styret ber om at presentasjoner i styremøtet blir gjort tilgjengelig i admincontrol. 
 
Vedtak:  
Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for november 2022 til 
orientering. 
 
 
Sak 91/22 Budsjett 2023 
Økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal orienterte i saken. 
 
Styrets ansattrepresentanter fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
 
Styret i Helse Stavanger HF mener budsjettforslaget innebærer en for høy risiko for å 
ivareta drift og investeringer i året som kommer. 
Styret ber administrasjonen om et oppdatert forslag hvor det defineres ytterligere 
reduksjon i resultatkrav. Styret gir styreleder i oppdrag å kommunisere den utilstrekkelige 
rammen foretaket har overfor eier.  
 
Styreleder fremmet følgende forslag som et nytt tilleggspunkt 2 til innstillingen fra 
administrerende direktør: 
 
Styret er bekymret for risikoen i budsjettet for 2023 og derfor for den økonomiske 
situasjonen for helseforetaket.  
 
Votering: 
Alternativt forslag til vedtak fremmet av styrets ansattrepresentanter: 4 stemmer for, 6 



stemmer mot. 
Tilleggspunkt fremmet av styreleder (settes inn som vedtakspunkt 2): 10 stemmer for, 
enstemmig vedtatt. 
Vedtakspunkt 1, 3, 4, 5, 6 og 7: 6 stemmer for, 4 stemmer mot. 
 
Vedtak: 

1. Styret vedtar framlagt budsjett 2023 med et resultatkrav på 10 millioner kroner.  
 

2.  Styret er bekymret for risikoen i budsjettet for 2023 og derfor for den 
økonomiske situasjonen for helseforetaket. 
 

3. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle 
korrigeringer som ikke har resultatvirkning på foretakets samlede budsjett. 
 

4. Styret vedtar følgende investeringsbudsjett for 2023. Tallene i tabellen er i tusen 
kroner slik at samlet investeringsbudsjett er 3,14 milliarder kroner.  
 

 
 

4. Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger eller 
omprioriteringer innenfor rammen i investeringsbudsjettet.  
 

5. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny behandling dersom forutsetninger 
i finansieringsgrunnlaget endrer seg.  
 

6. Styret godkjenner foreløpig likviditetsbudsjett for 2023. 
 

 
Styrets ansattrepresentanter ba om følgende protokolltilførsel: 
 
De ansattes representanter viser til de foreliggende drøftingsprotokoller fra 
vernetjeneste og tillitsvalgte. Budsjettforslagets risikovurdering er mangelfull.  De 
ansattes representanter vurderer at de budsjettskrivene som er vedlagt saken beskriver 
en mye høyere risiko enn det vi oppfatter som akseptabelt. Vi vurderer at summen av 
følgende faktorer gjør at budsjettet ikke kan godkjennes.  

- Økende bruk av overtid og merarbeid 
- Økende sykefravær 
- De klinikkvise budsjettskriv skisserer en høy risiko 
- Vedvarende svært høyt belegg i sengeposter 

MTU, inkl NyeSUS Våland 258 803
Annet Bygg 33 099
Annet 36 659
Mellomfase Våland 15 000
sum øvrige investeringer 343 561
Sum NyeSUS 2 794 661
Totalt 3 138 222

Total budsjett 
2023



- Vedvarende rekrutterings- og beholdningsutfordringer i en rekke deler av 
virksomheten 

- Forslag om reduksjon av stillinger i PHBURA 
- Medikamentkostnader som øker basert på beslutninger tatt på nasjonalt nivå.  
- Økende IKT-kostnader på tross av behov for generell reduksjon av kostnader.  
- Urealistisk aktivitetsvekst sett i lys av nåværende aktivitet.  
- Reduksjon av inntektsramme som følge av endringer i inntektsfordeling i Helse 

Vest 
- En forventet økning i kostnader ved kommende todriftsløsning på ubestemt tid.  

Samlet sett mener vi at budsjettforslaget innebærer en for høy risiko for å ivareta drift 
og investeringer i året som kommer. Vi ba derfor administrasjon om et oppdatert forslag 
hvor det defineres ytterligere reduksjon i resultatkrav. De ansattes representanter 
oppfordrer styreleder til å kommunisere den utilstrekkelige rammen foretaket har 
overfor eier.  

 
Sak 92/22 Salg av Cecilie Tvedts gate 9, 10 og 12 

 
Det ble votert over administrerende direktørs innstilling til vedtak:  
6 stemmer for, 4 stemmer (ansattrepresentanter) mot. 
 
Vedtak: 

1. Styret i Helse Stavanger HF gir sin tilslutning til salg av boligeiendommene Cecilie 
Tvedts gate 9, 10 og 12. Administrerende direktør får styrets fullmakt til å 
gjennomføre salget. 
 

2. Styret i Helse Stavanger HF oversender saken til styret i Helse Vest RHF med 
forespørsel om samtykke til salg. 
 

3. Styret i Helse Stavanger HF forutsetter at eiendommen blir lagt ut på det åpne 
markedet og avhendes som et hele «som den er» ved ett enkeltsalg, og at 
salgsprosessen påbegynnes så snart det praktisk lar seg gjøre. 

 

Styrets ansattrepresentanter ba om følgende protokolltilførsel: 

De ansattes representanter ønsker å utsette salget av Cecilie Tvedts gate 9,10 og 12 med 
bakgrunn i følgende punkter; 

- Salget av Cecilie Tvedts gate skulle gå til finansieringen av byggetrinn 2 av Nye 
SUS. 

- Den antatte summen av salget av Cecilie Tvedts gate var tatt inn i budsjettet for 
2023, for å bedre likviditeten til Helse Stavanger HF, ett budsjett de ansattes 
representanter stemte mot. Motstridig av intensjonen om å benytte Cecilie Tvedt 
gate som finansiering av byggetrinn 2. 

 
 



Sak 93/22 Kvartalsrapport Nye Stavanger universitetssjukehus - 
mottaksprogrammet 
Teknologidirektør Egil Trømborg og prosjektleder Margareth Heggland orienterte i 
saken.   
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF godkjenner kvartalsrapportering desember 2022 for 
mottaksprogrammet, Nye SUS. 
 
 
Sak 94/22 Arbeid med kostnadsreduserende tiltak og kostnadskontroll i 
byggetrinn 1, Nye Stavanger universitetssjukehus 
Prosjektdirektør Kari Gro Johanson orienterte i saken. 
 
Styret ba om følgende til oppfølging: 
Styret ber om at administrasjonen ved senere orienteringer i denne saken lager et kort 
saksfremlegg med konklusjon og forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. 
 
 
Sak 95/22 Adm. direktørs orientering til styret nr.8/2022 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken. 
 

 Norwait studien – status for arbeid med svar til Helsetilsynet 
 Oversikt over tilsyn for november 2022 
 Oversikt over aktuelle høringer 
 Meldinger 

- Referat fra møtet i Brukerutvalget 22.11.2022 
- Referat fra møtet i FAMU 21.11.2022 
- Referat fra prosjektstyret 24.11.2022 
- Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 02.11.2022 

 
Styret ba om følgende til oppfølging: 
Styret ber om at ved høringer som er av særskilt prinsipiell karakter eller betydning for 
foretaket, at administrerende direktør gir en kort redegjørelse for høringssvaret i 
forbindelse med presentasjon av ADs orientering. Den kan gjerne være muntlig. Det 
samme gjelder ved tilsynssaker der styret ber administrerende direktør redegjøre fort 
for saker det er hensiktsmessig at styret er kjent med.  
 
Vedtak:  
Styret i Helse Stavanger HF tar administrerende direktørs orientering til styret 
nr.8/2022 til orientering  
  
 
Sak 96/22 Årlig melding 
 
Vedtak: 



1. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner årlig melding for Helse Stavanger HF. 
 

2. Styret i Helse Stavanger HF gir administrerende direktør fullmakt til å oppdatere 
årlig melding fram til fristen for oversendelse til Helse Vest RHF den 15. januar 
2023. 
 
 
 
 

Sak 97/22 Årsplan styresaker 
 
 
Styret ba om følgende til oppfølging: 
Styremedlem Christine Sagen Helgø ba om at det ble sett på mulighet for å flytte 
styremøtet 22.02.2023 til 21.02.2023. Forespørsel vil bli sendt til styret fra 
administrasjonen i etterkant av dagens styremøte. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar ajourført årsplan for styresaker i 2022 til orientering. 
 
 
Sak 98/22 Eventuelt 
Ingen saker var meldt. 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. Anne Sofie Øye Gjerde  
16.12.2022 
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