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Orientering om budsjettprosess 2023 
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Sak 51/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Styreleder informerte om at nestleder Christine Sagen Helgø og styremedlem Unn Therese 
Omdal har meldt forfall til dagens styremøte. Styremedlem Hege Ebeltoft har meldt forfall til 
første del av møtet, men vil delta fra kl.11.30. 
 
Lars Kåre Kleppe ba om at epost vedrørende den økonomiske situasjonen som ble sendt 
styret den 29.08.2022 omtales i dagens møte. Styreleder vil orientere om eposten under 
behandling av sak 53/22 Virksomhetsrapport. 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
 
Sak   52/21 Godkjenning av protokoll styremøte 17.06.2022 
 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøte 17.06.2022 godkjennes. 
 
 
Sak   53/22 Virksomhetsrapport 
Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken. 
 
Styret hadde følgende kommentarer: 
Styrets ansattrepresentanter ønsket å fremme et nytt forslag til vedtak, og styremedlem 
Lars Kåre Kleppe fremmet følgende forslag til vedtakspunkt 2 : 
 
Per august 2022 ligger foretakets resultat 187 millioner bak budsjett.   
Økte lønnskostnader, overforbruk av variabel lønn og økte varekostnader er en stor andel 
av dette. Sykefraværet er økt med 12 prosent sammenliknet med fjoråret.  
Styret er presentert de foreslåtte tiltak som del av virksomhetsrapporten. Det er ikke 
definert noen justert prognose, men de foreslåtte tiltak vil i begrenset grad kunne rette opp 
underskuddet. Foretaket vil dermed kunne ligge betydelig bak budsjett ved årsslutt.  
Foretaket har i norsk sammenlikning en meget effektiv drift. Nylig ble inntektsmodellen 
revidert til ulempe for Helse Stavanger HF.  
Fra styrets ståsted ses det som nødvendig å tydeliggjøre at rammene foretaket er tildelt 
ikke er tilstrekkelige for å ivareta pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø, og samtidig 
sikre tilstrekkelig økonomisk resultat slik at byggeprosessen kan sluttføres.  
Styret ber styreleder gå i direkte dialog med eier for å tydeliggjøre foretakets alvorlige 
økonomiske situasjon og de følger dette vil ha for evnen foretaket vil ha til å gjennomføre 
planlagt utbygging.  
Det bes om tilbakemelding på dialogen i kommende styremøte.  
 
Styreleder fremmet følgende forslag til justering av vedtakspunkt 2:.: 
 



Styret i Helse Stavanger HF vurderer situasjonen som alvorlig og vil ha løpende 
orientering om konsekvensene både av tiltak som har og vil bli satt i verk. Dette gjelder 
både i forhold til økonomi, kvalitet og arbeidsmiljø. Det er viktig at foretaket har en 
styringsfart som er i samsvar med de økonomiske rammevilkårene for å sikre fremtidige 
investeringer. 
 
Votering: 
Alternativt vedtakspunkt fremmet av styrets ansattrepresentanter: 4 stemmer for, 5 
stemmer mot (styreleders dobbeltstemme). 
Alternativt vedtakspunkt 2 fremmet av styreleder: 5 stemmer for (styreleders 
dobbeltstemme), 4 stemmer mot. 
 
Styreleder fremmet følgende forslag til nytt vedtakspunkt 3.: 
Styret i Helse Stavanger HF tar mail og orientering av 29.08.2022 om den økonomiske 
situasjonen i Helse Stavanger HF til etterretning. 
 
Punkt 1 og styreleders forslag til nytt vedtakspunkt 3 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  

1. Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten for august 2022 til 
etterretning. 

2. Styret i Helse Stavanger HF vurderer situasjonen som alvorlig og vil ha løpende 
orientering om konsekvensene både av tiltak som har og vil bli satt i verk. Dette 
gjelder både i forhold til økonomi, kvalitet og arbeidsmiljø.  
Det er viktig at foretaket har en styringsfart som er i samsvar med de 
økonomiske rammevilkårene for å sikre fremtidige investeringer. 

3. Styret i Helse Stavanger HF tar mail og orientering av 29.08.2022 om den 
økonomiske situasjonen i Helse Stavanger HF til etterretning. 

 
 
Styremedlem Lars Kåre Kleppe ba om følgende protokolltilførsel: 
 
Per august 2022 ligger foretakets resultat 187 millioner bak budsjett.   

Økte lønnskostnader, overforbruk av variabel lønn og økte varekostnader er en stor 
andel av dette. Sykefraværet er økt med 12 prosent sammenliknet med fjoråret.  

Styret er presentert de foreslåtte tiltak som del av virksomhetsrapporten. Det er ikke 
definert noen justert prognose, men de foreslåtte tiltak vil i begrenset grad kunne rette 
opp underskuddet. Foretaket vil dermed kunne ligge betydelig bak budsjett ved årsslutt.  

Foretaket har i norsk sammenlikning en meget effektiv drift. Nylig ble inntektsmodellen 
revidert til ulempe for Helse Stavanger HF 

Fra de ansattes ståsted ses det som nødvendig å tydeliggjøre at rammene foretaket er 
tildelt ikke er tilstrekkelige for å ivareta pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø, og 
samtidig sikre tilstrekkelig økonomisk resultat slik at byggeprosessen kan sluttføres.  

De ansattes representanter oppfordrer styreleder gå i direkte dialog med eier for å 
tydeliggjøre foretakets alvorlige økonomiske situasjon og de følger dette vil ha for evnen 
foretaket vil ha til å gjennomføre planlagt utbygging.  



Det bes om tilbakemelding på dialogen i kommende styremøte.  

 
 
Sak 54/22 Orientering om budsjettprosess 2023 
Økonomi- og finansdirektør Tor Albert Ersdal orienterte i saken. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar saken om budsjettprosess for 2023 til orientering. 
 
 
Sak 55/22 Kvartalsrapport for byggetrinn 1, Nye Stavanger universitetssjukehus 
Prosjektdirektør Kari Gro Johanson orienterte i saken. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF godkjenner kvartalsrapport for 2. kvartal 2022, Nye 
Stavanger universitetssjukehus. 
 
 
Sak 56/22 Mellomfasen – status for forprosjektet 
Prosjektleder Arne Ragård orienterte i saken.   
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar saken «Mellomfasen – status for forprosjektet» til 
orientering. 

 

 

Sak 57/22 Risikostyring – 6 på topp 
Adm. direktør orienterte i saken. 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar saken om status i arbeidet med topp 6 risiko til 
orientering. 
 
 
Sak 58/22 Orientering om etablering av akutt tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i Helse Stavanger 
Adm. direktør orienterte i saken. 
 
Styret hadde følgende kommentarer: 
Styret ber om å få en oppdatering i saken i et senere styremøte.  
 
Vedtak:  
Styret i Helse Stavanger HF tar sak om etablering av akutt tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i Helse Stavanger til orientering  
  
 
 
 



Sak 59/22 Kjøp av bygningene til Hjertelaget 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF gir administrerende direktør fullmakt til å kjøpe Hjertelagets 
bygninger under forutsetning av at rettigheter i forbindelse med punktfeste slettes. 
 
 
Sak 60/22 Administrerende direktør sin orientering til styret nr. 5/2022 
Adm. direktør Helle Schøyen og økonomi- og finans direktør Tor Albert Ersdal orienterte 
i saken. 
 

1. Overtakelse av aksjer i Validé 
2. Fakultetsbygg og forskningsbygg på OPT1 
3. Oversikt over tilsyn for august 2022 
4. Oversikt over aktuelle høringer 
5. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden 
6. Avtaler 

- Intensjonsavtale mellom Helse Stavanger HF, Rogaland fylkeskommune og 
Stavanger utvikling KF om etablering av legevakt på universitetsområdet 

- Avtale om «Vestlandslegen» mellom Universitetet i Bergen og Helse Stavanger 
HF 

7. Meldinger 
- Referat fra møtet i Brukerutvalget 14.06.2022 
- Referat fra møtet i FAMU 16.06.2022 
- Referat fra prosjektstyret 16.06.2022 og 25.08.2022 
- Informasjon om revidert oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøte i 

Helse Vest 23.06.2022 
- Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger 08.09.2022 
- Protokoll fra styremøte i Helse Vest RHF 13.06.2022 

 
 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar administrerende direktørs orientering til styret nr. 
5/2022 til orientering. 

 
 
Sak 61/22 Årsplan styresaker 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Stavanger HF tar ajourført årsplan for styresaker i 2022 til orientering. 
 
 
Sak 62/22 Eventuelt 
Ingen saker var meldt. 
 
 
 
 



 
Ref. Anne Sofie Øye Gjerde  
21.09.2022 
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