Saksframlegg

Saksgang:
Styre

Møtedato

Styret Sykehuspartner HF

9. desember 2020

SAK NR 097-2020

STYRETS EGENEVALUERING 2020

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Skøyen, 2. desember 2020

Morten Thorkildsen
Styreleder

________________________________________________
Side 1 av 2

1. Hva saken gjelder
Styret i Sykehuspartner HF skal gjennomføre evaluering av egen virksomhet. Dette følger av
statens prinsipper for eierstyring og krav fra foretaksmøtet. Evalueringen gjennomføres en gang
pr. år mot slutten av året.
Styret skal påse at det er etablert god internkontroll som gir sikkerhet for at foretaket når
fastsatte målsettinger, har pålitelig rapportering av styringsinformasjon, og etterlever lov- og
regelverk. Styret skal videre føre tilsyn med administrerende direktør og få bekreftet om
internkontroll og risikostyring virker effektivt.
Styrets evaluering av eget arbeid i Sykehuspartner HF er først og fremst et verktøy for internt
forbedringsarbeid i styret.

2. Hovedpunkter
Hele styret, både eieroppnevnte, ansattevalgte styremedlemmer, og daglig leder deltar i
evalueringen. Evalueringen tar utgangspunkt i hva som er styrets viktigste oppgaver og
foretakets utfordringer, og vurderer om styrets sammensetning, arbeidsform og fungeringsmåte
bidrar positivt til styrets håndtering av disse oppgavene.
Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 18.- 30. november 2020. Bare fem av ni
respondenter har svart på undersøkelsen, noe som gir usikkerhet i tolkning av resultatene.
Evalueringen viser et positivt resultat innenfor alle delområder. Resultatet er noe svakere
sammenlignet med forrige år, men på nivå med 2018. Resultatet må sees i lys av kortere møter
og deltakelse over nett som følge av koronasituasjon.

3. Styreleders anbefaling
Styrets evaluering av eget arbeid i Sykehuspartner HF er et viktig virkemiddel for internt
forbedringsarbeid i styret, og gjennom dette også for å sikre god virksomhetsstyring.
Evalueringen viser samlet et positivt resultat sett opp mot styrets oppfyllelse av forvaltnings- og
tilsynsansvaret. Videre viser resultatet at det utføres et godt arbeidet knyttet til styrets
deltakelse og samspillet i styret. Resultat fra undersøkelsen vil inngå i forbedringsarbeidet
gjennom 2021.
Styreleder anbefaler at styret tar saken til orientering.
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