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SAK NR 011 – 2016
ÅRLIG MELDING 2015 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

Forslag til
VEDTAK:
1. Styret vedtar Årlig melding 2015 for Sykehuset Innlandet HF.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide de justeringer som fremkom i forbindelse
med styrebehandlingen og deretter oversende Årlig melding 2015 med oppdaterte
regnskapstall til Helse Sør-Øst RHF innen 1.mars 2016.

Brumunddal, 12. februar 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

Saksbehandler: Fagdirektør Toril Kolås
Avd. sjef virksomhetsstyring Borghild Hammer

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 011 – 2016

ÅRLIG MELDING 2015 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

Bakgrunn
I henhold til ”Lov om helseforetak” skal styret for Helse Sør-Øst RHF hvert år sende melding til
Helse- og omsorgsdepartementet om foretaket og foretakts virksomhet. Tilsvarende
bestemmelser om å oversende årlig melding til eier er tatt inn i Sykehuset Innlandets vedtekter §
14.
Saksframstilling
Årlig melding er styrets rapportering til eier om hvordan helseforetaket har svart opp det
regionale helseforetakets bestilling gjennom oppdragsdokument, foretaksprotokoller og
tilleggsdokumenter gjennom året.
Helse Sør-Øst RHF har bestemt at det skal rapporteres på alle styringskrav i Oppdrags- og
bestillerdokumentet og frist for å oversende denne rapporteringen (del 2 av Årlig Melding 2015)
til Helse Sør-Øst var 22.januar. Denne rapporten fulgte som vedlegg til tertialrapport nr. 3 -2015
som ble styrebehandlet 11.februar 2016.
Årlig melding skrives etter fast mal for alle helseforetak innen Helse Sør-Øst.
Del I Innledningen – gir en oversikt over oppgaver og organisering av helseforetaket.
Del II er en skriftlig rapportering fra styret på alle krav i oppdragsdokumentet
Del III er styrets redegjørelse for oppfølging av regionale strategier, egne mål og planer for
videreutvikling av helseforetaket.
Ved utarbeidelsen av Årlig melding 2015 har Brukerutvalget, foretakstillitsvalgte (TV 20) og
hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og foretaksledelsen fått oversendt utkast til Årlig Melding
og vært invitert til å komme med innspill.
Administrerende direktørs vurdering
Tillitsvalgte og brukere har vært involvert i prosessen med utarbeidelse av Årlig Melding slik det
er forutsatt av eier.
Innspill fra foretakstillitsvalgte, Brukerutvalget og hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU), har vært
viktig for å sikre en god kvalitet på Årlig Melding for 2015.
Administrerende direktør ber Styret om å vedta Årlig Melding 2015 og ber administrasjonen
oversende den til Helse Sør-Øst RHF innen tidsfristen.
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