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Vedlegg 1

Styreinstruks for Helse Stavanger HF

1. Formål med instruksen

Instruksen trekker de ytre rammene for styret sitt arbeid og bygger på lov om
helseforetak og vedtektene for Helse Stavanger HF. Formålet med instruksen
er å klargjøre form, innhold og gjennomføring av styrearbeidet samt sikre at
styret og administrasjon har samme oppfatning av de ulike rollene disse har
og ansvaret som knytter seg til rollene.

Instruksen er ikke en fullstendig opplisting av styret sine oppgaver og ansvar,
men må suppleres med de lover, forskrifter og myndighetsvedtak som gjelder
for spesialisthelsetjenestensamt de styrende dokumenter som er utarbeidet
for virksomheten.

2. Sammensetning av styret

Styret skal til sammen ha 11 medlemmer. 7 medlemmer blir oppnevnt av
foretaksmøtet. De ansatte velger 4 medlemmer med varamedlemmer.
Foretaksmøtet velger leder og nestleder.

Styret må være sammensatt slik at minst 40 % fra hvert kjønn er
representert i samsvar med kravet i likestillingsloven.

3. Overordnet rolleavklaring

Det følger av helseforetaksloven § 1 at formålet til helseforetakene er å yte
gode og likeverdige spesialisthelsetjenestersamt å legge til rette for forskning
og undervisning.

Helse Vest RHFhar som regionalt helseforetak etter loven et overordnet
ansvar for å legge til rette for disse tjenestene i regionen ved å planlegge og
organisere spesialisthelsetjenestenog legge til rette for forskning og
undervisning. Helse Vest RHFer eier av Helse Stavanger HF og utøver
eierstyring gjennom de styringsdokumenter som blir fastsatt i foretaksmøtet
og elles gjennom den styringsstrukturen som er lagt i helseforetaksgruppen.

4. Styret sine rettigheter og plikter. Habilitetskr av

Styremedlemmene skal i vervet som styremedlem ivareta de interesser som
ivaretar Helse Stavanger HF på best mulig måte. Styremedlemmene verken
kan eller skal representere interessegrupper i styrearbeidet, men møter som
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individuelle personer med samme ansvar for alle saker. Styremedlemmene
har plikt til å avgi stemme i alle saker som blir behandlet av styret.

Unntak fra plikten til å behandle alle saker gjelder bare dersom
styremedlemmet må fratre behandlingen av enkeltsaker på grunn av
manglende habilitet eller på grunn av partsforholdet som oppstår for
styremedlemmer valgt av de ansatte i saker som nevnt i vedtektene § 7, 2.
avsnitt. Dette omfatter saker som omhandler arbeidsgiver sin forberedelse til
forhandlinger med ansatte, arbeidskonflikter, rettstvister med
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Alle styremedlemmene har de samme rettigheter og plikter med unntak av
det som særskilt er fastsatt for styreleder. Hvert styremedlem har plikt til å
legge fram all informasjon som har betydning for styrets behandling av den
enkelte sak. Dette gjelder også administrerende direktør.

Habilitetskrav
Habilitetskravene i forvaltningsloven § 6 gjelder for styremedlemmene. Dette
innebærer bl.a. at den som har klare personlige eller økonomiske interesser i
en sak eller nære slektninger eller familie med slike interesser, er inhabil til å
delta i behandlingen av saken.

Styremedlemmene er pliktige til å opplyse om forhold som kan ha betydning
for deres habilitet til å delta i behandlingen av enkeltsaker. Det er styret som
avgjør om et medlem er inhabil til å delta i behandlingen av en sak, og den
som habilitetsspørsmålet gjelder kan ikke delta i behandlingen av
habilitetsspørsmålet.

5. Styret sine oppgaver

5.1. Overordnede føringer

Forvaltningen av foretaket hører under styret som også har ansvar for en
tilfredsstillende organisering av den samlede virksomheten i foretaket, jfr. §
28 i helseforetaksloven.

Styret skal behandle alle saker som etter lov eller vedtekter hører under styret
sitt ansvar. Andre saker kan styret behandle når styreleder eller andre
medlemmer av styret finner at det er nødvendig. Også administrerende
direktør kan kreve at enkeltsaker blir styrebehandlet.
5.1.1. Samfunnsansvaret

I tillegg til det spesifikke samfunnsoppdraget har helseforetakene et mer
generelt samfunnsansvar. I staten sin eierpolitikk er det formulert
forventninger om samfunnsansvar innenfor 4 hovedområder knyttet til
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menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forebygging av korrupsjon samt
klima og miljø. Helseforetakene har ansvar for hvordan virksomheten påvirker
disse områdene både gjennom kjøp av varer og tjenester eller som direkte
effekt av egen virksomhet. Styret må sørge for at det blir etablert gode
rutiner og retningslinjer for å ivareta samfunnsansvaret.

5.1.2. Etikk

Helseforetakene forvalter sentrale velferdsgoder i samfunnet og det er viktig
at både ansatte og styremedlemmer har den nødvendige tilliten i
offentligheten. I styringsdokumentet til helseforetakene for 2011 er det i
samsvar med staten sin eierpolitikk stilt krav om at helseforetakene legger
felles etiske retningslinjer til grunn for virksomheten og sikrer at disse er gjort
kjent og er tilgjengelige for alle. De etiske retningslinjene gjelder for alle
ansatte og så langt de passer også for styremedlemmer og andre som
representerer foretaket.

5.2. Styret sine hovedoppgaver

Styret sine hovedoppgaver fremgår av kapittel 7 i helseforetaksloven og § 5 i
vedtektene. Hovedoppgaveneomfatter følgende område:

- strategi og mål
- helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold
- organisasjon og ledelse
- kontroll av drift

Styret har dessuten ansvar for årlig evaluering av sitt eget arbeid og
arbeidsform.

Styret ansetter administrerende direktør og fastsetter lønnen til
administrerende direktør. Styret gjør vedtak om oppsigelse eller avskjed av
administrerende direktør. Styret har ansvar for å føre tilsyn med
administrerende direktør og evaluere arbeidet og rolleutøvelsen som daglig
leder for helseforetaket.
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5.2.1 . Strategioppgaver

Styret har ansvar for den strategiske utviklingen i foretaket. Dette omfatter
bl.a:

- utvikle og vedta målsettinger og følge opp disse
- utvikle og vedta strategiske planer og følge opp disse
- fastsette styringsfilosofi
- fastsette områder for virksomheten og oppgavefordeling
- evaluere investeringsbehov og finansiell styrke
- fastsette budsjett
- godkjenne avtaler av vesentlig, strategisk betydning med andre

samarbeidspartnere

Styret må sørge for at arbeidet med strategioppgavene i helseforetaket skjer
innenfor rammene som fastsatt i de styrende dokumentene for helseforetaket
og innenfor rammene fastsatt av Helse Vest RHF.

5.2.2. Utvikling av helsefaglig kvalitet og tjenest einnhold

Styret skal med basis i lov om helseforetak, vedtektene for Helse Stavanger
HF og øvrige styrende dokument for helseforetaket yte best mulig helsetilbud
i helseforetaket ved bruk av tildelte ressurser. Slike oppgaver inkluderer bl.a.:

- utvikling av god helsefaglig praksis
- oppfølging av pasienttilfredshet
- oppfølging av medarbeidertilfredshet
- effektivisering av ressursbruk
- kompetanseoppbygging
- rekrutteringsfremmende tiltak

5.2.3. Organisering og ledelse

Styret har et løpende ansvar for en tilfredsstillende organisering og ledelse av
den samlede virksomheten i helseforetaket. Dette inkluderer bl.a:

- å etablere en overordnet organisasjonsmodell for helseforetaket
- å definere ansvars- og myndighetsfordeling mellom styret og daglig

leder i helseforetaket innenfor den rammen som er fastsatt i lov om
helseforetak og vedtektene

- å etablere og vedlikeholde instruks for administrerende direktør i
helseforetaket

- foreta ressursvurderinger på tvers av helseforetaket
- sikre rett lederskap og kompetanseutvikling innenfor helseforetaket
- fastsette funksjonsfordeling innenfor helseforetaket og vurdere

relasjoner til primærhelsetjenesten
- samarbeide med kommunene i helseregionen om utvikling av

samhandlingsreformen og målsettingen om at pasienter og brukere
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mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester i samsvar
med lov om helse- og omsorgstjenester

Oppgavene må utføres innenfor rammene fastsatt i styrende dokumenter for
helseforetaket og av Helse Vest RHF.

5.2.4. Kontrolloppgaver

Styret skal, bl.a. gjennom administrerende direktør sin rapportering, holde
seg orientert om foretaket si virksomhet og økonomiske stilling. Styret skal
føre tilsyn med at virksomheten blir drevet i samsvar med de mål som er
nedfelt i § 1 i helseforetaksloven, vedtektene til helseforetaket, vedtak i
foretaksmøtet samt vedtatte planer og budsjett, jfr . § 28 i helseforetaksloven.

Styret har plikt til å iverksette undersøkelserder styret finner dette
nødvendig. Det enkelte styremedlem kan ikke iverksette egne undersøkelser.

Styret skal sørge for at bokføring og formuesforvaltning skjer under
betryggende kontroll, jfr. § 28 siste ledd i helseforetaksloven.

Styret skal sørge for at foretaket har en eigenkapital som står i forsvarlig
forhold til virksomheten i foretaket, jfr. § 14 i helseforetaksloven. Styret skal
varsle og foreslå tiltak overfor eier dersom størrelsen på egenkapitalen ikke er
forsvarlig.

Kontrolloppgavene inkluderer også:

- Sikre medisinsk forsvarlig beredskap og behandling
- Påseat foretaket har etablert tilfredsstillende intern kontroll
- Vurdere helseforetaket sin økonomi og likviditetssituasjon
- Sikre etterlevelse av lovverk som regulerer virksomheten i

helseforetaket.

5.2.5. Andre oppgaver

Styret skal hvert år utarbeide en møteplan.

Styret har ansvaret for at foretaket utarbeider ei årlig melding til Helse Vest
RHFog kvartalsvis rapportering slik dette nærmere er omtalt i § 13 i
vedtektene.

6. Begrensninger i styret sin myndighet

6.1. Vedtak som hører under foretaksmøtet
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Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker som er av vesentlig eller
prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller
samfunnsmessig, jfr.§ 30 i helseforetaksloven og § 8 i vedtektene.

Vedtak om salg og pantsetting av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet
skal treffes av foretaksmøtet i samsvar med helseforetaksloven §§ 31 og 32
og vedtektene § 9, medmindre styret benytter fullmaktsrammen i vedtektene
§ 9 for eiendommer verdsatt opp til 10 millioner kroner.

Disponering av midlene i foretaket (overføring av verdier til annen
virksomhet) skal foretaksmøtet beslutte etter forslag fra styret eller med
styret sitt samtykke, jfr. § 15 i helseforetaksloven.

6.2. Lån og garantier

Helseforetaket sin adgang til å ta opp lån er regulert i § 10 i vedtektene.
Eventuelle låneopptak må godkjennes av styret i Helse Vest RHF.Det følger
av § 33 i helseforetaksloven at helseforetak ikke kan stille garanti eller
pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andre sine økonomiske forpliktelser.
Det er styret sitt ansvar å påse at disse bestemmelsene blir etterlevd.

7. Om styrearbeidet

7.1. Krav til vedtaksførhet for styret

Styret har vedtakskompetanse når mer enn halvparten av samtlige
styremedlemmer er til stede jfr. § 27 i helseforetaksloven. Styret kan ikke
gjøre vedtak med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt
mulighet til å delta i behandlingen av saken. Har et styremedlem forfall og det
er valgt varamedlem, skal varamedlemmet gis mulighet til å møte.

Som styret sitt vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for.
Ved stemmelikhet er møteleder sin stemme avgjørende.

Ved valg og ansettelse er den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret
kan på forhånd bestemme at det skal avholdes ny avstemning dersom ingen
får flertall av de avgitte stemmene.

7.2. Styremøtene

Sakene til styret blir behandlet i møter av et samlet styre. Styret utarbeider
møteplan for året. Utover fastlagt møteplan kan styreleder innkalle til
ekstraordinære møter ved behov. Også medlemmer av styret og
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administrerende direktør kan kreve at styret blir innkalt til møter, jfr. § 26 i
helseforetaksloven.

Styreleder har ansvar for at styret blir innkalt til møter.

Styremøtene blir ledet av styreleder og i hans fravær av nestleder. Er ingen
av disse tilstede, velger styret selv en møteleder.

Med mindre styret i den enkelte saken fastsetter noe annet, har
administrerende direktør rett og plikt til å være tilstede på styremøtet og rett
til å uttale seg.

Det skal føres protokoll for møtet. Dersom et vedtak ikke er enstemmig, skal
stemmegivningen fremgå av protokollen. Styremedlemmer eller
administrerende direktør som ikke er enig i et vedtak, kan kreve sin
oppfatning innført i protokollen.

Styret skal ha sekretær som er tilstede på styremøtene og fører
møteprotokollen. I samarbeid med styreleder og administrerende direktør
sørger styresekretær for de praktiske oppgavene rundt styret sitt arbeid.
Administrerende direktør utpeker styresekretær.

8. Informasjon og åpenhet

8.1. Forvaltningsloven og offentlighetsloven

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for virksomheten i
helseforetakene, jfr. § 5 i helseforetaksloven.

Alle dokumenter for styret er som hovedregel offent lige. Dersom det
foreligger dokumenter som kan unntas fra hovedregelen, krever prinsippet
om meroffentlighet at det likevel skal vurderes om dokumentet bør være
offentlig.

Styremøta er åpne, jfr. helseforetaksloven § 26a. Styret kan beslutte å lukke
behandlingen av en sak dersom det foreligger et reelt og saklig behov og et
eller flere av vilkårene nevnt i § 26a er oppfylt.

8.2. Informasjonshåndtering

Styreleder uttaler seg på vegne av styret dersom ikke annet er avtalt. Ansatte
som et styrevedtak har betydning for, må informeres på en hensiktsmessig
måte snarest mulig etter at styremøtet er avsluttet.


