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GÅR TIL: Styremedlemmer   

FORETAK: Helse Stavanger HF  

 

DATO: 17.03.202  

SAKSBEHANDLER: Anne Jorunn Ørke  

SAKEN GJELDER: Styrende dokument  

 

ARKIVSAK: 22/195  

STYRESAK: 19/22  

  
STYREMØTE: 28. 03. 2022  
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 
  

1. Styret er kjent med og tar til etterretning følgende dokumenter:  
 Vedtekter for Helse Stavanger HF, sist revidert i foretaksmøte 23. februar 2022 
 Styreinstruks for Helse Stavanger HF  
 Veilederen «Styrearbeid i helseforetak» 
 Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 8 (2019-2020) Bærekraftig verdiskaping  
 Etiske retningslinjer for foretaksgruppen Helse Vest  
 

2   Styret vedtar den anbefalte endringen i: 
 Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger 
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Oppsummering  
En gang årlig blir det lagt fram for styret de styrende dokumenter for foretaket. Hensikten er å 
sikre en mest mulig samlet oppdatert kunnskap om de styrende dokumenter 
 
Fakta 
I denne saken omtales følgende styrende dokumenter: 

 Vedtekter for Helse Stavanger HF  
 Styreinstruks for Helse Stavanger HF 
 Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF  
 Veilederen «Styrearbeid i helseforetak» 
 Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 8 (2019-2020) Bærekraftig verdiskaping 
 Etiske retningslinjer for foretaksgruppen Helse Vest 

 
Dokumentene er tilgjengeliggjort i egen mappe i admincontrol. 
 
 
Vedtekter for Helse Stavanger HF  
Det er lov om helseforetak sammen med annet lovverk vedrørende helsetjenestene, som danner 
det overordnede rammeverket for spesialisthelsetjenesten. I tilknytning til opprettelsen av 
helseforetakene har eier fastsatt vedtekter for Helse Stavanger HF.  
 
Disse ble sist endret i foretaksmøte 23. februar 2022. Det hitsettes fra protokollen, sak 6. 
 

Styret i Helse Vest RHF behandla i møte 8. desember 2021 sak om endringer i vedtektene i 
helseføretaka. Endringene gjeld i første rekke omsetting av vedtektene til nynorsk. I tillegg 
er det gjort ein gjennomgang for å sikre at vedtektene er i samsvar med gjeldende praksis 
for styring og oppfølging av helseføretaka. 

 
I styremøtet i Helse Vest RHF blei det i tillegg behandla ei sak om endring av vedtektene § 
15 som oppfølging av tilsvarande endring i Helse Vest RHF sine vedtekter vedteke i 
føretaksmøtet for Helse Vest RHF 10. januar 2022. 
 
Føretaksmøtet vedtok: 
Nye vedtekter for Helse Stavanger skal lyde……….. 

 

De oppdaterte vedtekter er lagt inn i mappen i admincontrol.   Imidlertid følger § 15 nedenfor til 

orientering:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Helse Stavanger HF skal følge allmennaksjelova §§6-16a Retningslinjer om fastsettelse av 
lønn om annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn 
og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og forskrift om retningslinjer 
og rapport om godtgjørelse for ledende personer. 
Retningslinjer i samsvar med allmennaksjelova § 6-16 a og forskrifta skal bli lagt fram for 
godkjenning for ordinært føretaksmøte frå og med 2022.Retninglinjene skal også 
innehalde ei utgreing om korleis «Statens retningslinjer for ledere i selskaper med statlig 
eierandel» er følgd oppi heileigde dotterselskap. Lønsrapport i samsvar med 
allmennaksjelova § 6-16b og forskrifta skal seinast bli lagt fram for ordinært føretaksmøte 
frå og med 2023. 
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Styreinstruks  
Denne instruks ble sist endret i 2013. 
 
 
Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF  
Styret i Helse Stavanger HF har rådighet over og fastsetter selv instruks for administrerende 

direktør i Helse Stavanger HF. 
 
Når det gjelder instruks for administrerende direktør i Helse Vest RHF er det fremlagt følgende 
forslag til styremøte 23. mars 2022: 

 

Når det gjeld instruks for administrerande direktør, blir det tilrådd å konsekvent nytte det 

kjønnsnøytrale omgrepet «administrerande direktør» i dokumentet. Det inneber at i punkt 3 

siste avsnitt blir ordet «hans» erstatta med formuleringa «administrerande direktør si». 

 

De samme formuleringene er benyttet i instruks til administrerende direktør i Helse Stavanger. Det 

foreslås dermed å endre instruksen på samme måte som for administrerende direktør i Helse Vest 

RHF. 
 
 
Veilederen «Styrearbeid i helseforetak» 
Helse Vest har utarbeidet en veileder for styrearbeid for helseforetakene i regionen. Denne ble 
vedtatt i styremøte av 5. september 2019 og bygger på Helse- og omsorgsdepartementet sin 
veileder til styrearbeid i de regionale helseforetakene. Veilederen 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.  
 
 
Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 8 (2019-2020) Bærekraftig verdiskaping 
Helse- og omsorgsdepartementet understrekte i foretaksmøte til Helse Vest 14. januar 2020 at 
spesialisthelsetjenesten skal rette seg etter krav og føringer som følger av regjeringen sin 
eierpolitikk, jf. Meld. St. 8 (2019-2020).  
 
Rammene for eierutøvelsen har ligget fast siden tidlig på 2000-tallet. Staten sine forventninger til 
selskapene som omhandler blant annet mål og strategi, kapitalstruktur, mangfold, lederlønn og 
ansvarlig virksomhet, er utvidet, tydeliggjort og samlet i et eget kapittel i meldingen (kap. 10). 
Arbeid med styrevalg, og omtale av hvordan staten følger opp selskapene er omtalt i kapittel 11 og 
12. 
 
Etiske retningslinjer for foretaksgruppa Helse Vest  
De etiske retningslinjene ble gjennomgått og revidert i november 2017.  
 
Konklusjon  
Med henvisning til ovenstående foreslår administrerende direktør at styret vedtar revidert 
instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF og at styret tar de andre styrende 
dokument til etteretning. 


