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GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  
 

DATO:  01.03.2016  
SAKSBEHANDLER: Arild Johansen  
SAKEN GJELDER: Adm. direktørs orientering til styret nr. 2/2016  
 
ARKIVSAK: 2016/2  
STYRESAK: 17/16  
  
STYREMØTE: 16.03.2016  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret tar adm. direktørs redegjørelse til styret nr. 2/2016 til orientering. 
 

1. Statlige tiltaksmidler for økt sysselsetting. Tiltaksplan Helse Stavanger 
Se vedlagt notat. 

 
2. Endring av organisasjonsstruktur – prosess 2016 

Kort muntlig orientering. 
 

3. Innmeldte P16-prosjekter 
Se vedlagte notat. 
 

4. Rapportering av tilsynssaker 
Det er ikke innrapportert ny informasjon om tilsynssaker siden forrige styremøte. 

 
5. Oversikt over aktuelle høringer 

Se vedlagte notat. 
 

6. Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav 
Se vedlagte notat. 

 
7. Meldinger 

• Referat fra møte i brukerutvalget den 27.01.2016 
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NOTAT 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer 
FORETAK: Helse Stavanger HF 
DATO: 01.03.2016 
 
FRA: Administrerende direktør 
SAKSBEHANDLER: Arild Johansen 
SAKEN GJELDER: Statlige tiltaksmidler for økt sysselsetting. Tiltaksplan Helse 
Stavanger 
 
 
ARKIVSAK: 2016/2 
STYRESAK: 17/16 
 
STYREMØTE: 16.03.2016 
 
Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2/2016 pkt. 1 

I statsbudsjettet for 2016 er det satt av kr. 190 mill. i Tiltaksmidler til Helse Vest.  Midlene 
skal bidra til økt sysselsetting, og gis som et ettårig tilskudd. Midlene skal fordeles fra Helse 
Vest RHF etter en individuell vurdering.   
 
Tiltakene er valgt ut i nært samarbeid med divisjonene.  Saken ble behandlet i adm. direktørs 
ledergruppe den 08.12.2015 og 03.02.2016. Saken er forelagt FAMU og HTV.   
 
Det ble innen fristen 18.12.2015 sendt svarbrev til Helse Vest RHF med tiltaksliste summert 
opp til kr. 107,3 mill. Tiltakene som ble foreslått tar hensyn til: 

- At de har høy sysselsettingseffekt 
- At de er et tillegg til planlagt (allerede budsjettert) aktivitet 
- At de har rask oppstart 
- At de har geografisk spredning. 

 
Tiltakene er beskrevet med: 

- Omtale om hva tiltaket gjelder 
- Verdi/kostnad 
- Mulig fremdrift, samt gjennomføring 
- Sysselsettingseffekt 
- Om tiltaket allerede er inne i budsjett 2016.  

 
Helse Stavanger har valgt aktuelle tiltak på grunnlag av følgende hoveddokumentasjon: 

- Innmeldte behov fra divisjonene for 2016, ikke vedtatt. 
- MultiMap-rapport fra 2014. 
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- Vedlikeholdsplan fra Eiendomsavdelingen. 
 
Helse Stavanger blir tildelt 81 mill. som er mer enn Helse Stavangers prosentuelle andel innen 
Helse Vest.  Av dette skal Jæren DPS tildeles 1,4 mill. og Helse Stavanger får dermed kr. 79,6 
mill. til disposisjon.   
 
Helse Stavanger gis anledning til selv å velge hvilke tiltak på innmeldt liste som skal 
gjennomføres.  Det skal rapporteres til Helse Vest om fremdrift, økonomi og sysselsetting.   
 
Vedlagt revidert tiltaksoversikt for Helse Stavanger viser tiltak for kr. 80,9 mill. – dvs. kr. 1,3 
mill. høyere enn tildelt ramme. De fleste prosjektkostnader er estimater.   
 
Revidert tiltaksoversikt viser følgende fordeling: 

- Psykiatri   38,7 mill. 
- Somatikk  26,1 mill. 
- Felles   16,1 mill. 

Sum   80,9 mill. 
 
Tiltaksmidlene vil gå til oppussing av eiendommer utenfor Våland, slik som Engelsvoll kr. 25 
mill. og Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa kr. 11,3 mill. og 
eiendomsmassen på Våland som primært skal benyttes etter 2023. Midlene vil dermed også 
være et bidrag til å ta inn noe av etterslepet på vedlikehold. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 


