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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2021 til orientering.  
 
Bakgrunn: Det vises til styremøte 22.09.2021 der årsplan for saker til styret ble 
behandlet i sak 64/21.  
 
Årsplanen er ajourført med utgangspunkt i de føringer som fremkom i styret samt andre 
forhold som forutsetter saker som skal fremlegges styret til behandling   
 

  



 

 

ÅRSPLAN 2021  

   

STYREMØTE 

27.10.2021 

Virksomhetsrapport 

Orientering om budsjettprosess 2022 

Internrevisjon 

Kvartalsrapport byggetrinn 1, Nye Stavanger universitetssjukehus 

OU 

Byggetrinn 2, Nye Stavanger universitetssjukehus 

Orientering om endringer i B-bygget etter godkjent 

funksjonsrapport 

Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern 

og TSB områdefunksjon 

ADs orientering til styret nr.6 /2021 

Årsplan styresaker 

Presentasjon av divisjon for driftsservice 

Egentid for styret 

 

   

STYRESEMINAR 

24.11.2021 

KL.10.00-12.00 

  

   

STYREMØTE 

24.11.2021 

Kl.12.00-17.00 

Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Helse 

Stavanger 

Virksomhetsrapport  

Orientering om budsjettprosess 2022 

Kvartalsrapport byggetrinn 1, Nye Stavanger universitetssjukehus 

Byggetrinn 2 

Samhandling/helsefellesskapet status 

Ledelsens gjennomgang 

Rekruttering og beholde 

Reviderte rutiner og retningslinjer for varsling  

Rapport fra internrevisjon om tvangsbruk i psykisk helsevern 

ADs orientering til styret nr.7 /2021 

Årsplan styresaker 

Presentasjon av Kvinne- og barneklinikken 

Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør 

Egentid for styret 

 

   

STYREMØTE 

16.12.2021 

Virksomhetsrapport 

Budsjett 2022 

Status for arbeid med utviklingsplan for Helse Stavanger HF  

Nasjonale funksjoner – Interregsim, NKB, legionella, KVARUS 

Kvartalsrapport Nye Stavanger universitetssjukehus OU 

ADs orientering til styret nr.8 /2021 

Årlig melding 

Årsplan styresaker 

Egentid for styret 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Andre saker til oppfølging: 

 

 Styret ber om en ytterligere redegjørelse om 
kontorforhold i Nye SUS, og ber om en redegjørelse for 
dette i neste styremøte. 
 

Dette vil bli fulgt opp i presentasjon i 
styremøtet 27. 10.21. under sak om 
kvartalsrapportering til Nye SUS OU i 
styremøtet  
 

Styret etterlyser en oversikt over stillinger som har 

ansatte i en annen stillingskategori enn det 

stillingshjemmelen tilsier.  Styret ber adm. dir. vurdere 

om det er mulig og hensiktsmessig å legge frem en 

oversikt som viser overtid/ merarbeid og AML-brudd 

for de ulike yrkesgrupper 

Oversikt som viser overtid/ merarbeid og 

AML-brudd for de ulike yrkesgrupper 

følges opp i virksomhetsrapportering  

27.10.21 

Oversikt over stillinger som har ansatte i 

en annen stillingskategori enn det 

stillingshjemmelen tilsier følges opp i 

styresak 24.11 Rekruttering og beholde 

 

Styret stiller spørsmål om arealstørrelse på de «hvite 
områdene» (områder som kan disponeres til andre 
formål frem mot disse tas i bruk for tiltenkte behov i 
2030)   
 

Informeres om i presentasjon av sak 

Orientering om endringer i B-bygget etter 

godkjent funksjonsrapport 27.10.21 

 

Styret ber om å få presentert handlingsplan fra 
likestillings- og mangfoldsutvalget for hvordan man 
videre skal sikre godt diskriminerings- og 
inkluderingsarbeid i foretaket når denne er ferdig 
utarbeidet.  
 

Følges opp når denne er klar 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 


