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Sak 038-2021 

Årsregnskap, årsberetning og spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2020. 

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i 

årsberetningen og årsregnskapet for 2020, basert på innspill gitt i møtet. 
 
3. Styret tar spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2020 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Hamar, 15. april 2021 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Årsberetning og årsregnskap 2020 med noter legges fram til behandling av styret i Helse 
Sør-Øst RHF.  
 
I tillegg legges spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2020 fram for 
styret til orientering. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Regnskap for 2020 er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
Regnskapet er godkjent av revisor og vil behandles i møte i revisjonsutvalget 21. april 2021. 
 
De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtet i 2017 bedt om å finne et hensiktsmessig 
felles format for dokumentasjon og rapportering av spesialisthelsetjenestens arbeid med 
samfunnsansvar. Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 er den tredje 
rapporten utarbeidet av de fire regionale helseforetakene i fellesskap. Rapporten omhandler 
temaområdene klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og 
antikorrupsjon. I foretaksmøtet 14. januar 2020 ble de regionale helseforetakene bedt om å 
videreutvikle arbeidet med klimaregnskap og den årlig rapporten for samfunnsansvar. Det 
har vært en forbedring av rapporteringen til klimaregnskapet fra 2019 til 2020. I årets 
klimaregnskap er de fem felleseide selskapene inkludert i regnskapet.   
 
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 ble godkjent av de 
administrerende direktører i de fire regionale helseforetkane i fellesmøte den 22. mars 2021.  
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Regnskap for 2020 er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet 
er godkjent av revisor og skal behandles i møte i revisjonsutvalget 21. april 2021. 
 
Samfunnet stiller stadig økte krav og forventninger til selskapers arbeid med «ansvarlig 
virksomhet». Helseforetakene er viktige samfunnsaktører og har stor offentlig interesse. 
Helseforetakenes arbeid med klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter 
og antikorrupsjon bidrar til å styrke tilliten og legitimiteten til spesialisthelsetjenesten.  
 
Administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne årsberetning og årsregnskap med 
noter for 2020. Administrerende direktør ber om fullmakt til å godkjenne eventuelle mindre 
justeringer i årsberetningen og årsregnskapet for 2020, basert på innspill gitt i styremøtet. 
I tillegg anbefales styret å ta spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar for 2020 
til orientering. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Årsberetning og årsregnskap for 2020 med noter  
• Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020  

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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