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Sak 39/17 Status og oppfølging av styrevedtak 1. tertial 2017 
 
Styret får hvert tertial en oppdatert oversikt over status og oppfølging av styresaker. 
Oversikten viser styrevedtak til og med april 2017, der styret har bedt om videre oppfølging. 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Oversikt over oppfølging av styrevedtak til og med april 2017 
Sak Sakstittel  Vedtak  Status/oppfølging  Ansvar  

74/16 Forslag til prioritering av 
investeringer 

1. Forslag til prioriterte investeringsprosjekter for 2017 vedtas innenfor en 
økonomisk ramme på 82 mill kroner. 

2. Administrerende direktør bes avklare kontraktsmessige, driftsmessige 
og økonomiske konsekvenser ved en forskyvning av investeringer 
knyttet til billeddiagnostikk som foreslått i denne sak.  

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta omdisponeringer 
innenfor vedtatt investeringsramme og iverksette prioriterte 
investeringer i tråd med foretakets løpende likviditetssituasjon. 

4. Anskaffelse av operasjonsrobot forutsetter regnskapsmessig overskudd 
på 20 mill. kroner eller mer i 2016.  

Avklaringer med Phillips 
knyttet til bildediagnostikk er 
pågående. 
 
 
 

Divisjons-
direktør 
DDT 

 

 

13/17 Revidert 
investeringsbudsjett 2017 

1. I tråd ved tidligere vedtak i sak 20/16 og prioritering av investeringer for 
2017 i sak 74/16, gir styret administrerende direktør fullmakt til å starte 
en prosess med formål om å anskaffe en operasjonsrobot. Grunnet 
investeringens størrelse bes administrerende direktør søke Helse Sør-
Øst RHF om godkjenning. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prioritere anvendelse av 
resterende investeringsramme innenfor totalrammen på 57 mill. kroner 
til investeringsprosjekter i henhold til foreslåtte prioriteringer. 

 
 
Helse Sør-Øst RHF godkjente 
søknaden 07.04.2017.  

 

Økonomi-
direktør 

27/17 
Foretakets innspill til 
økonomisk langtidsplan 
2018-2021 

1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske 
langtidsplan for perioden 2018-21.  

2. Styret er kjent med at pågående regionale utredninger knyttet til 
eventuelle endringer i foretakets opptaksområde etter føringer fra Helse 
Sør-Øst ikke er innarbeidet i innspillet til den økonomiske 
langtidsplanen for 2018-2021. 

3. Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk 
langtidsplan i juni 2017, etter gjennomføring av dialogen med Helse 
Sør-Øst RHF. 

 

 

 

Saken fremlegges for styret 
20.06.2017 

 

 

 

 

Økonomi-
direktør 
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