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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. Styret godkjenner Årlig melding for Helse Stavanger HF.  

 
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppdatere årlig melding fram til fristen for 

oversendelse til Helse Vest RHF den 15. januar 2023   
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Oppsummering 
Utkast til årlig melding 2022 er utarbeidet i henhold til § 13 i vedtektene for Helse Stavanger HF.  
Foretaket har besvart de oppsatte styringsmål i rapporteringsmal fra Helse Vest RHF og 
meldingen legges fram for styret til godkjenning før oversendelse til Helse Vest RHF.  
 
Fakta  
Helse Stavanger skal i henhold til styringsdokumentet 2022 sende en årlig melding til Helse Vest 
RHF. I henhold til vedtektene for foretaket § 13 skal årlig melding inneholde:  
 

 Styrets rapport for foregående år  

 Styrets plandokument for virksomheten  
 
Det fremgår av bestemmelsen blant annet:  
 

«Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk 
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til 
Helse Stavanger HF’s plandokument.»  

 
Utkast til årlig melding legges med dette frem for styret. Årlig melding 2022 for Helse Stavanger 
HF er utformet etter mal fastsatt av Helse Vest RHF. Samtlige oppdrag i malen er kommentert fra 
helseforetakets side.  
 
Rapporteringsmalen har vært distribuert til rapporteringsansvarlige i samtlige klinikker.  
Foreliggende utkast har blitt godkjent i foretakets ledergruppe 29. november. Frist for 
oversendelse til Helse Vest RHF er 15. januar 2023.  
 
Kommentarer  
Adm. direktør ber om styrets fullmakt til å oppdatere årlig melding fram til fristen for 
oversendelse til Helse Vest RHF.  
 
Konklusjon  
Styret godkjenner Årlig melding for Helse Stavanger HF.  
Styret gir adm. direktør fullmakt til å oppdatere årlig melding fram til fristen for oversendelse til 
Helse Vest RHF den 15. januar 2023.   
 

 

 

 

 

Vedlegg:  Årlig melding 2022 
 

  

 

 


