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1. Hva saken gjelder 

Styret skal gjennomføre en evaluering av eget arbeid, og styret skal gjøre en evaluering og fastsette 
lønn for administrerende direktør. Saken danner grunnlag for en avklaring av prosess for 
gjennomføring av dette. 

2. Hovedpunkter 

Styret i Sykehuspartner HF skal gjennomføre evaluering av eget arbeid, jf. punkt 4.4.6 styrets 
evaluering av egen virksomhet i Helse Sør-Øst RHF sin veileder for styrearbeid i helseforetak, sist 
oppdatert 20. august 2020. Evalueringen gjennomføres en gang per år, mot slutten av året.  
 
Evalueringen har tatt utgangspunkt i hva som er styrets viktigste oppgaver og foretakets utfordringer, 
og vurdert om styret bidrar positivt til håndtering av disse oppgavene. Styrets evaluering av eget 
arbeid er først og fremst et verktøy for internt forbedringsarbeid i styret, men er også et element i 
den samlede styringen av Sykehuspartner HF.  
Styrets medlemmer og administrerende direktør har deltatt i evalueringen.  
Sist evaluering ble gjennomført som en spørreundersøkelse til styretsmedlemmer i november 2020, 
før felles gjennomgang i styret i møte 9. desember 2020, jf. sak 097-2020. 
 
Styret skal også evaluere og fastsette lønn for administrerende direktør. Evaluering av 
administrerende direktør har vært inkludert i spørreundersøkelsen som lå til grunn for styrets 
egenevaluering. Lønn har vært fastsatt i egen sak, jf. sak 092-2020, og innstillingen ble lagt frem i 
møtet. Det er styreleder som innstiller i saken. 
 
Det legges opp til at styret drøfter hvordan gjennomføringen av disse to prosessene skal 
gjennomføres. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør anbefaler at styrets egenevaluering og evaluering og lønnsfastsettelse for 
administrerende direktør gjennomføres i tråd med enigheten i møtet. 
 


