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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret er kjent med og tar til etterretning følgende dokumenter fastsatt av eier:  

a. Vedtekter for Helse Stavanger HF.  
b. Styreinstruks for Helse Stavanger HF.  
c. Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF.  
d. Veilederen «Styrearbeid i regionale helseforetak».  
e. Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 27 (2013-2014). Regjeringens eierpolitikk, jf. 

Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap.  
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-27-20132014/id763968 

 
f. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper 

med statlig eierandel.  
g. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.  

 
Styret tar til orientering:  

h.  Stillingsbeskrivelse og fullmaktsmatrise for klinikksjefer og stabsdirektører i Helse i Helse 
Stavanger HF fastsatt av adm. direktør. 

 
Utrykt vedlegg: 
Pkt. e. Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 27 
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Oppsummering  
 

Styret etablerte i 2013 (sak 092/13 B) en praksis med å få seg forelagt en årlig gjennomgang av 
styrende dokumenter inkl. etiske retningslinjer for foretaket. Hensikten er å sikre en mest mulig 
samlet oppdatert kunnskap om de styrende dokumenter. Siste gjennomgang av styrende 
dokumenter var i styrets møte 20.03.2016 (sak 20/16). 
 
Det blir i denne saken gitt en orientering om gjeldende styrende dokumenter.  
 
Fakta 
 
I denne saken omtales følgende styrende dokumenter som fastsettes av eier: 

a. Vedtekter for Helse Stavanger HF.  
b. Styreinstruks for Helse Stavanger HF.  
c. Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF.  
d. Veilederen «Styrearbeid i regionale helseforetak».  
e. Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende 

eierskap.  
f. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 

statlig eierandel.  
g. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.  

  
I tillegg omtales: 

a.  Stillingsbeskrivelse og fullmaktsmatrise for nivå 2-ledere i Helse Stavanger HF som 
fastsettes av adm. direktør. 

 
 
Vedtekter for Helse Stavanger HF 
 
Det er lov om helseforetak sammen med annet lovverk vedrørende helsetjenestene, som danner 
det overordnede rammeverket for spesialisthelsetjenesten. I tilknyting til opprettelsen av 
helseforetakene har eier fastsatt vedtekter for Helse Stavanger HF. Disse ble sist endret i 
foretaksmøte den 10.02.2016. Vedtektene vedlegges. 
  
Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF 
 
Disse instruksene ble sist endret i 2013, og det er dermed ikke foretatt endringer siden forrige 
årlige gjennomgang i styret av styrende dokumenter 20.03.2016 (sak 20/16). Instruksene vedlegges. 
 
Veilederen «Styrearbeid i regionale helseforetak».  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2011 ut en veileder om «Styrearbeid i regionale 
helseforetak». Veilederen gir en kort orientering om styrearbeid i regionale helseforetak og er 
ment å være et bidrag til styrets rolleforståelse og rolleutøvelse. Veilederen sammenfatter 
gjeldende regelverk og gitte styringskrav samt en omtale av styrearbeid som er ment å være 
av mer rettledende karakter. Siste oppdaterte versjon av veilederen ble fremlagt i januar 
2016. I denne versjon har Helse- og omsorgsdepartementet innarbeidet departementets 
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utredning av 30.06.2015 om helseforetakslovens forskrifter om eierstyring, kommunikasjon 
og åpenhet i møter, jf. Styresak Helse Stavanger 096/15.  
 
Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende 
eierskap.  
 
I Styringsdokumentet 2017 for Helse Stavanger HF s. 12 sies følgende: 
 

«Det går fram av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap at 
regjeringa forventar at selskap med statleg eigrdel arbeider systematisk med sitt 
samfunnsansvar og er leiande på sine område. Regjeringa har både generelle og mer 
spesifikke forventningar til selskapa på samfunnsansvarsområdet. Dei spesifikke 
forventningane er knytt til fire tematiske kjerneområde: klima og miljø, menneskerettar, 
arbeidstakarrettar og antikorrupsjon.  
 
Helseføretaka sine styre har ansvaret for å vurdere korleis forventningane frå staten som 
eigar best kan følgjast opp, og at desse vert operasjonaliserte på ein hensiktsmessig måte. 
Gjennom krav stilt i tidlegare oppdragsdokument har helseføretaka blitt bedt om å sikre ei 
heilskapleg tilnærming i sitt arbeid for å følgje opp mellom anna dei nasjonale miljø- og 
klimamåla. Det er ei målsetting at det øvrige arbeidet med samfunnsansvar også har ei 
heilskapleg tilnærming, og at man sikrar samordning og likskap i arbeid og rapportering, 
både på tvers av regionar og mellom dei ulike felleseigde føretaka. Helseføretaka skal gjere 
seg kjent med og delta i det vidare arbeid om miljø- og klima i samsvar med nytt mandat 
for nasjonalt samarbeidsutvalg og regionale miljøfaggrupper.» 

 
Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap vedlegges. 
 
Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig 
eierandel 
 
Helse Stavanger HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskap 
(fastsett av Regjeringen Stoltenberg II 31.03.2011) hvor hovedprinsippet er at:  

• Lederlønn i foretakene skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenlignet 
med tilsvarende selskap/foretak. Foretaket skal bidra til moderasjon i lederlønningene.  

 
Foretaket har i samsvar med vedtektene avgitt årlig erklæring som note i årsregnskapet om 
ledernes ansettelsesvilkår. Videre er det i note til årsregnskapet omtalt at styreleder i Helse 
Vest RHF har hatt dialog med styrelederne i helseforetakene i forbindelse regulering av lønn til 
administrerende direktør. Styret i Helse Stavanger vurderer en gang per år adm. direktørs lønn. 
Styret behandler årlig sak om forhandlingsfullmakt for lønnsoppgjøret, herunder fullmakt for 
gjennomføring av lønnsregulering for ledergruppen, jf. sak 037/16 B.  
 
Når det gjelder lederlønninger skal helseforetakene holde seg til de statlige retningslinjene 
som tok til å gjelde fra 13. februar 2015. Prinsippet om moderasjon står sentralt, og det heter 
at lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. 
 
Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest 



 

4 
 

 
Styret i Helse Vest RHF behandlet i møte 07.05.2012 sak om etiske retningslinjer for 
foretaksgruppen Helse Vest – sak 048/12 B. Disse ble første gang behandlet i styret for Helse 
Stavanger i møte 29.08.2012 (sak 071/12 B). De etiske retningslinjene ble fremlagt i forrige 
årlige gjennomgang til styret 20.03.2016 (sak 20/16). De etiske retningslinjene for 
føretaksgruppa Helse Vest vedlegges. 
 
I tillegg til etiske retningslinjer er det også utarbeidet 11 andre rutiner, retningslinjer, 
samarbeidsavtaler og erklæringer innenfor ulike fagområder i virksomheten som saklig 
henger sammen med de generelle etiske retningslinjene. De etiske retningslinjene og flere av 
de andre rutinene er tilgjengelig på foretakets intranettside via personalhåndboken:  
I tillegg blir retningslinjene løpende oppdatert og kan lastes ned fra www.helse-vest.no/etikk 
 
Helse Vest RHF har i sak 030/17 til styret i Helse Vest RHF opplyst at det i 2017 vil bli 
gjennomført en gjennomgang og revisjon av de etiske retningslinjene. 
 

Kommentarer  
 

 
Stillingsbeskrivelse og fullmaktsmatrise for klinikksjefer og stabsdirektører i Helse i Helse 
Stavanger HF. 
 
Stillingsbeskrivelse og fullmaktsmatrise for nivå 2-ledere i Helse Stavanger HF ble forelagt styret til 
orientering i møte 24.02.2010 (sak 014/10). I forrige gjennomgang av styrende dokumenter 
20.03.2016 (sak 20/16) ble det opplyst at revidert ansvars- og fullmaktsmatrise ville bli lagt frem. 
Stillingsbeskrivelse og fullmaktsmatrise for nivå 2-ledere i Helse Stavanger er nå revidert i tråd 
med vedtatte organisasjonsendringer og godkjent av adm. direktør. Disse vedlegges. 
 

Konklusjon  
 
Med henvisning til ovenstående utredning foreslår administrerende direktør at styret tar 
følgende vedlagte styrende dokumenter til etterretning:  
 

a. Vedtekter for Helse Stavanger HF.  
b. Styreinstruks for Helse Stavanger HF.  
c. Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF.  
d. Veilederen «Styrearbeid i regionale helseforetak».  
e. Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende 

eierskap.  
f. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper 

med statlig eierandel.  
g. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.   

http://spekter.compendia.no/helse_vest/stavanger/ph.nsf/unique/C125767F0040E7BFC125767F003F0BF1
http://www.helse-vest.no/etikk
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Styret tar til orientering: 

h.  Stillingsbeskrivelse og fullmaktsmatrise for klinikksjefer og stabsdirektører i Helse i Helse 
Stavanger HF fastsatt av adm. direktør. 
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