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PROTOKOLL
FRA

FORETAKSMØTE I OSLO UNI\-ERSITETSSYKEHUS HF

Torsdag 12. februat 2015 klokken 12:00 ble det avholdt fotetaksmøte i Oslo universitetssykehus
HF i Clarion Hotel og Congress Oslo Åitport, Gatdermoen. Foretaksmøtet ble giennomført som
felles møte fot a1le helseforetakene i Helse Søt-Øst.

Dagsorden:
1. ForetaksmØtetkonstrtueres
2. Dagsotden
3. Oppdrag og bestilling 2015

4. Endrhger i vedtektene

Til stede var:
Helse Søt Øst RHF, 100 % eiet av fotetaket, representert ved styteledet Pet Ånders Oksum, som
også ledet møtet.

I tillegg møtte fta administrasjonen i Helse Søt Øst RHF:
Administerende direktør Cathrine N{. Lofthus
Direktør styre og eieroppfølgrng Tote Robettsen, som også førte ptotokolien

Fra konsemrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem.

Fra styret i Oslo universitetssykehus HF møtte:
Sryreleder Sren er l(vir nsLand

Nesdeder Anne Carine Tanum
Styremedlem Bjøtg Månum Andersson
Styremedlem Nina Bachke
Styremedlem Sveh Etik Utstrømmen
Styremedlem Einar Enget

I tillegg møtte fra administrasjonen i Oslo universitetssykehus HF:
Å dministretende direktør Bjørn Erikstern

Foretakets revisot vat vatslet i samsvar med helsefotetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvat med riksrevisjonsloven.
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Sak l: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Per Ånders Oksum ønsket, som overste eiermvndighet og møtcledet, r.elkommen.
Han spurte om det i'at metknader trl innkalhngen. I)ct var ingen merknader t innkallingen.

Stlreleder Stenet I{vinnsland ble valgt til å undcrskrive protokollen samn-ren med moteleder.

Foretaksmøtet vedtok:

I n n ka I /i nge t ga d kj e n n a t. It a re t d ksm o te t e r lor t /ig satt.

Sak2: Dagsorden

Styreleder Per Åndcrs Oksum spurte om noen hadde merknadet til den utsendte dagsorden. Det
r.ar ingcn merkrader til dagsorden.

Forctaksmøtet vedtok:

Dagsorden godk1enuet.

Sak 3: Oppdrag og bestiling 2015

Det ble gitt en kort orientering fta Helse Sør Øst RFIF om innholdet i oppdrag og bestilling
201,5.

I orienteringen ble det spesielt lagt vckt på de overordnede styringssignalene om å etablerc
pasientenes hclsetjeneste og det viktige atbeidet mcd å bedre kvaliteten i helsetjenestene.

Flelseforctaket skal i 2015 prioritere arbeidet mcd å tedusete r.entedder og {jerne fristbrudd.

Pålagte oppgaver og styringskzv skal gjennomføtes innenfor de tammet og ressutset som bLir

stilt til rådighet.

Fotetaksmøtet vedtok:

Oppdrag og buti//ing 201 5!øres geldende Jor Oslo rniuercitettsykehus [IF.

Sak 4: Enddnget i vedtektene

I henhold til helseforetakslor-en $ 12 Vednkmndirrye r skal endringer i vedtektene vedtas av

foretaksmØtet. Det fremgåt også av helseforetaksloven $ 18 at fotslag om å endre vedtektene skal

gjengis i innkallingen til foretaksmøtet.

Fotetaksmøtet vedtok:

I sarusuar rae d Jarr/ag i innka//ingen rcdtds.lblgende endiryer i aultektene Jitr Oslt, unitersilettgtkehus HF-:

Enddnget i $ 7 Sqret - første og andrc ledd
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Teksnn endru JarJ'oke W påleÆ til de t 'regionale heA(bretaket om å redusere antall rtyamed/emner i
underhgende belse;t'oretak. Den nødaetdige.fusteitgen i adall slremadlenner Dl bli gfernomrbt aa .;4tretJbr

Helse Sør Øt RHF i note 12. nars og I b/i bekreJtet i emll'ølgende foretaksmoter 13. mars slik at styene

skdl ha det korekte antal/ sgtremedle mmerfra 16. nars 201 5.

S 7 Stlret, for:te og andn ledd, endresJia

'()slo nniuersitelsslkehn HF ledet at el $tre. SS,ret ska/ ha intttil 12 nedlenner. Inrti/ 7 medlerurner

oppneanes au foretaksmøtet. Foretdksmot'et uelger ledar og nu eder.

I ti/kgg rclger de drsatte 5 rQremedlemmer med aaramed/emmer. Med utganglPtlnkt i de pat:f,rhold nn do

ui/ge/de, deltar sryrcnedlemmer som er ua/gt au de anvlte ikke i behandling au saker som gielder arbeidsgruers

Jorbendel:e ti/forbandlingr ned ttrbeidstakere, arbeidskanflikter, rettshtister med arbeidslakerarganisaic,ner

eller oppsigelse au taijautakr- "

'fil ny [ 7 Sgret,Jbrste og andre ledd

'()slo adtersitetssykehns I:[F hdes aa el rtJre. S t]ret skal ha hntil åtte ruedlemmer. Inntilfen nedlemmer

aPpfieufter aa forelaksnøtet- Forelaksmotet aelger /eder ag nes eder.

I til/egg rnlger de anJ'a a innbl tre rtJremedlemmer med uaramedlenmer- Med ulgatry:Pt/ftkt i de Pdnlirblld
son da uilgielde , deltdr $renndlenner som er aalgt aa de ansatte ikke i behadling au saker sam ge lde r

arbeidsgiuers Jbrberedelse tilforbardliryer med arbeidstakere, arbeidskonJhkter, rctfiluirter med

arbeidstake ro rya ni.rasjorer e //e r opptige lse au taifafialer. "

Endringer i $ II Låneopptak
Paragrat'er endres Jbr å gi helslbretaket ankdniry til å irrgå.finansie //e leieaataler etter rannere godkienning ag

ntnings/injer Ji"a Helse S0r-Øst RHF-.

$ 1 1 lJneopptak endres Jra
'()sla ttnircrsitetsykebas H f- kan ikke oppla lån fra dndre enn Hel.re Sør Øst RfIl-. Eueønelle låneoPPlak

skalgodkfernes au s4ret i Helse Sør-Øst IIH l:'.

Oslo unircrsitetsgtkebus l llt gi: anhdning ful å inngi langsikti,ge / eautaler ned andre ffin ige rirksomheter

i tilkrgtniry ti/ :anha dli grtihdk. lnryåel:e at slike leiea aler er amfdttet de til enber tid geldende

re t n i ngs li n1 e r og fu /ln a kte r. "

Tilry[ Il lÅneapptak

'Oslo unirnritetsslkehas HF kan ikke oppta lån.t'ra adre em l:[else Sør Øst RHF. Euentttell.e

/åneopl:tak skal godkjeftrcr^ dD rAæt i Helse Sor-Øst Rl:|L].

Oio uniuersintsqkehut LIt- gis anledning ti/ å inryåf nansielh leieautaler i tråd med den til enhuer tid

gieldende t-inannratugi fastsall au s\tret Jbr I-Ielse Sør Øl RHF. P-inarcie/le leieaatalcr skalgodkjennes da

Helse Sor'Øst RHF-, t-inansialle leieattaler med kontraktsuerdi /00 nilliorcr kruner aller ner nå i tillegg

godkjenres at';t'oretaksmøtet for Helse Sør-Øst RH f-.
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N{øtet b1e hevet klokkcn 12:30.

Gardermoen, 12. februar 2015.
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