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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I SYKEHUSPARTNER HF 
 
Mandag 14. desember 2020 klokken 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i 
Sykehuspartner HF.  Møtet ble gjennomført digitalt. 
 
  
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Endring av vedtekter 
4. Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21 
 
Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved administrerende direktør 
Cathrine M. Lofthus, etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Hun ledet også møtet. 
 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 
Spesialrådgiver Hilde Jacobsen, som også førte protokollen 
 
 
Fra styret i Sykehuspartner HF møtte: 

Styreleder Morten Thorkildsen  
 

 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuspartner HF: 
Administrerende direktør Gro Jære 
 
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 i Helse Sør-
Øst RHF, Cathrine M. Lofthus velkommen og spurte om det var merknader til 
innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Styreleder Morten Thorkildsen i Sykehuspartner HF ble valgt til å underskrive 
protokollen sammen med møteleder. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus spurte om noen 
hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3:  Endring av vedtekter 
 

I henhold til helseforetaksloven §12 og helseforetakenes vedtekter skal endringer i 
vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. I henhold til helseforetaksloven §18 skal forslag 
om å endre vedtektene gjengis i innkallingen.  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 023-2020 å utvide styrene i helseforetakene 
med to eieroppnevnte styremedlemmer og et medlem valgt av og blant de ansatte. 
 

Med bakgrunn i dette er det behov for å endre vedtektenes §7 om sammensetningen av 
styret.  
 
§7 Styre endres fra: 
Sykehuspartner HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem 
medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med 
utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt 
av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til 
forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 

Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
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Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har 
og de utfordringene helseforetakene står overfor. 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første 
ledd.» 
 
Til ny §7 Styre: 
Sykehuspartner HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil elleve medlemmer. Inntil syv 
medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. 
I tillegg velger de ansatte inntil fire styremedlemmer med varamedlemmer. Med 

utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt 
av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til 
forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, 
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har 
og de utfordringene helseforetakene står overfor. 
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til 
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første 
ledd.» 
 
Foretaksmøtet vedtok: 
 
Vedtektene for Sykehuspartner HF endres, jf. fremlagte forslag. 
 
 
Sak 4:     Valg av styremedlemmer jf. helseforetaksloven §21 
 
Som eier av helseforetakene er en av Helse Sør-Øst RHFs viktigste oppgaver å sørge for at 

styrene i helseforetakene har en sammensetning og en kompetanse som er tilpasset 

helseforetakenes utfordringer og behov. Det er flere hensyn som skal veies når styrene skal 

settes sammen. Dagens rammer for antall medlemmer i styrene gjør det krevende å dekke 

behovet for riktig kompetanse, samtidig som andre hensyn som kjønnsbalanse, alder og 

geografi skal ivaretas. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok derfor i styresak 023-2020 å utvide 

styrene i helseforetakene med to eieroppnevnte styremedlemmer og et medlem valgt av og 

blant de ansatte. 

 

Styrets valgkomité la frem sin innstilling til behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF den 26. 

november 2020. I henhold til vedtak i styresak 135-2020 Supplering av styrene i 

helseforetakene i Helse Sør-Øst, oppnevnes nye eieroppnevnte styremedlemmer i 

Sykehuspartner HF med funksjonstid fra 14. desember 2020 til nytt styre oppnevnes i 

foretaksmøtet i februar 2022.  

 

Foretaksmøtet ba helseforetaket avklare med de ansattes organisasjoner hvorvidt det skal 

gjennomføres suppleringsvalg eller om gjeldende varamedlemmer kan tre inn i styret. 
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Foretaksmøtet vedtok: 
 
Foretaksmøtet velger følgende som medlem i styret i Sykehuspartner HF, med funksjonstid 
fra 14. desember 2020 til nytt styre oppnevnes i februar 2022.  
 
Styreleder Herlof Nilssen 

Styremedlem Hanne Tangen Nilsen 

Styremedlem Øystein Mæland 

 
De eieroppnevnte styremedlemmene er etter dette: 
Styreleder Herlof Nilssen 

Nestleder Nina Mevold 

Styremedlem Eivind Gjemdal 

Styremedlem Bjørn Atle Bjørnbeth 

Styremedlem Hege Gjessing 

Styremedlem Hanne Tangen Nilsen 

Styremedlem Øystein Mæland 

 
 
 
 
 
Møtet ble hevet klokken 09.15 
 
Oslo 14. desember 2020 
 
 
 
 

Cathrine M. Lofthus 
Helse Sør-Øst RHF 

 Morten Thorkildsen 
Sykehuspartner HF 

 

 
Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer



 
 

 

   

 


