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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 
 
Onsdag 20. april 2022 klokken 11:30 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF. 
Møtet ble gjennomført digitalt.  
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 
 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør 
Terje Rootwelt, på fullmakt for styreleder Svein Gjedrem. Han ledet også møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 

Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen 
 
 
Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Siri Hatlen 
  
I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF: 

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 
 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres  
 
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Terje 
Rootwelt velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen 
merknader til innkallingen. 
 
Styreleder Siri Hatlen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Administrerende direktør Terje Rootwelt spurte om noen hadde merknader til den 
utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3: Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31 
 
Foretaksmøtet viste til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. styresak 037-2022 om 

avhending av eiendom ved Drammen sykehus på Bragernes. Salget omfatter eiendommen 

som i dag huser Drammen sykehus i Drammen kommune, tilhørende Vestre Viken HF.  Det 

ble også vist til behandling i foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 8. april 2022.  

 
Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF er i gang med å bygge nytt sykehus i Drammen. 

Dagens sykehusvirksomhet på Bragernes skal flyttes til nytt sykehus på Brakerøya i løpet av 

2025. 

 

Salg av Drammen sykehus inngår i finansieringen av nytt sykehus i Drammen. Foretaksmøtet 

viste til at eiendommen har en betydelig verdi, og at avhending vil skje på den måten som gir 

det beste økonomiske resultatet. 

 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 037-2022 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-

Øst RHF, salg av eiendom ved Drammen sykehus, gnr. 114, bnr. 272 i Drammen 

kommune, tilhørende Vestre Viken HF. 

2. Frigjort likviditet skal øremerkes for investeringer i Nytt sykehus Drammen. 

3. Foretaksmøtet presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres 

korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. Ved større endringer i strategi eller 
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forutsetninger for salget, skal saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF på nytt. 

Saken skal uansett legges frem for styret i Helse Sør-Øst før endelig avtale om salg inngås. 
 
 
 
 
Møtet ble hevet klokken 11:32. 
 
Oslo, 20. april 2022. 
 
 
 
 

Administrerende direktør 
Terje Rootwelt 
Helse Sør-Øst RHF 

 Styreleder Siri Hatlen 
Vestre Viken HF 

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 


