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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 14. desember 2022 

 
 
 
SAK NR 119-2022 
 
 
ÅRSPLAN STYRET 2023 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret vedtar foreslått endring i møteplanen, og tar årsplan 2023 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Skøyen, 7. desember 2022 
 
 
 
Hanne Tangen Nilsen 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

I saken legges frem plan for saker til styremøtene i 2023. Det foreslås at styreseminaret flyttes fra 

november til august. 

 

2. Hovedpunkter 

Styret vedtok møteplan for 2023 i sak 064-2022, i møte 22. juni i år. I møteplanen er det satt opp 

seminar for styret i forbindelse med styremøtene i april og november.  

Arbeidet med budsjett og mål for kommende år starter tidligere i Sykehuspartner HF enn i 

helseforetakene, da Sykehuspartner HF skal gi innspill til helseforetakenes budsjettarbeid. For å gi 

styret mulighet til å bli kjent med, og kunne gi innspill til tema som er relevant for dette vil 

administrerende direktør foreslå at styreseminaret som er satt opp 1. november gjennomføres i 

forbindelse med styremøtet i august. Det foreslås samme tidsramme, det vil si styreseminar på 

ettermiddagen onsdag 23. august og styremøte torsdag 24. august. Forslag til endring er innarbeidet 

i oversikten nendenfor. 

Det foreslås at styremøtet i november blir torsdag 2. november, som vedtatt. 

Styret har etter seminaret i oktober også gitt positive tilbakemeldinger på at seminaret kombineres 

med et besøk på et helseforetak. Det foreslås derfor at seminaret i august legges til et helseforetak. 

 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre orienteringer 

1. februar 

kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport 3. tertial 2022 

 Tertialrapport 3. tertial 2022 for 

program STIM 

 Årlig melding 2022 

 

 Status økonomisk 

langtidsplan 2024-2027 

 STIM programplan 2023  

 Årsplan styret 2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

 Konsernrevisjonsrapport 

følgerevisjon STIM 3. tertial 

2022 

 

8. mars 

kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport januar 2023 

 Protokoll fra foretaksmøte 17. februar 

2022 

 Oppdrag og bestilling 2023 

 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 

 Leveranseavtale Nye Aker og Nye 

Rikshospitalet 

 

 Årsplan styret 2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer  

 Styrende dokumenter 

Sykehuspartner HF 2023 

 

 

19. april 

kl. 0900-1800 

 Årsregnskap og styrets beretning 

2022 

 Virksomhetsrapport februar og mars 

2023 

  

 Årsplan styret 2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

Styreseminar 
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24. mai 

kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport 1. tertial 2023 

 Tertialrapport 1. tertial 2023 for 

program STIM 

 Årsplan styret 2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

 

21. juni 

kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport mai 2023 

 Møteplan styret 2023 

 Årsplan styret 2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

 

23. – 24. august 

 

Dag 1 – kl. 

1400-1900 

Dag 2 – kl. 

0900-1400 

 Virksomhetsrapport juni – juli 2023 

 Protokoll fra foretaksmøte 23. juni 
2023 

  

 Årsplan styret 2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

Dag 1 - styreseminar 

Dag 2 - styremøte 

27. september 

kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport 2. tertial 2023 

 Tertialrapport 2. tertial for program 

STIM 

 

 Årsplan styret 2023 

 Budsjett 2024 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

 

2. november 

Kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport september 2023 

 Budsjettinnspill 2024 

 Årsplan styret 2023 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

 

20. desember 

kl. 0900-1400 

 Virksomhetsrapport november 2023 

 Styrets egenevaluering 

 Lønnsfastsettelse administrerende 

direktør 

 Årsplan styret 2024 

 Administrerende direktørs 

orienteringer 

 

 
 

Saker hvor dato ikke er fastsatt (STIM):  
 

1. kvartal 2023 

 BP3.2 prosjekt felles plattform – trinn 1 modernisering Leveranseplattformen  

 Endringsanmodning prosjekt modernisering av nett  

 Endringsanmodning prosjekt regional telekomplattform  

 Oppstart testplattform PSG  

 BP3.2 prosjekt tjenestemigrering (mulig ila 1. tertial 2023)  
 
2. kvartal 2023 

 BP3.2 prosjekt felles plattform – trinn 2 hybrid sky  

 BP3.1.1 prosjekt regional testplattform  
 
 


