MØTEREFERAT/PROTOKOLL (godkjent)
fra drøftingsmøte med TV20
Møte:

Referat fra drøftingsmøte med TV20 – Investeringsbudsjett 2016

Møtedato: 14.04.2016
Til stede: Fra arbeidstaker: Kari Braaten (Delta), Maria Van My Nguyen Giebels (NFF),
Wenche Hansen (Fagforbundet), Monica Halvorsen (DNJ), Christian Haugli (NPF),
Liv Haugli (NSF), Eli Løkken (Akademikerforbundet), Heidi Mossevik (NITO)
Fra arbeidsgiver: Økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll,
adm. koordinator HR Bente Solbakk
Referent:

Bente Solbakk

Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saknr
1.

Saktittel/referat
Drøfting av investeringsbudsjettet 2016

Ansvar

Økonomidirektør Nina Lier viste til presentasjonen som var sendt ut i forkant av
møtet samt til utsendt utkast til styresak. Viktige punkter/tall ble innledningsvis
gjennomgått i møtet.
Fordelingsforslag som var gjenstand for drøftingen:

BESØKSADRESSE
Furnesvegen 26
2380 Brumunddal

POSTADRESSE
Postboks 104
2381 Brumunddal

Tlf: 06200 Faks: 62 33 34 50
E-post: postmottak@sykehuset-innlandet.no

Org.nr.

983 971 709

Sum investeringsramme før fordeling
Uttrekk av felles investeringsmidler
Divisjoner og stab med positivt resultat
Sum overskudd divisjoner og staber

1

148 165

2

11 979
11 979

Overordnede disponeringer
Strålemaskiner Gjøvik
Utskifting av ambulanser
Felles - "bank" og omstilling

8 500
15 000
22 686

Sum overordnede disponeringer
Sum midler til fordeling
Bygg
MTU
IKT
Annet
Sum fordelt

3

46 186

1- 2- 3

90 000
37 500
35 000
11 000
6 500
90 000

Innspill fra TV20:
NSF v/Liv Haugli: Det er laget incentiver for å gå i pluss ved at man skal få med seg
overskuddet fra året før til investeringer det påfølgende år. For divisjon Prehospitale
tjenester fornyes det med 12- 13 ambulanser hvert år. Når man nå velger å ta av
deres overskudd til kjøp av nye ambulanser, vil det da være interessant å jobbe for å
skape et overskudd?
Økonomidirektør Nina Lier forklarte årsak til at man gjør det slik. Trekket i
fordelingen er diskutert med divisjonsdirektør. Ved eventuelle behov for andre
investeringer utover multimonitorer må man se på dette.
NSF v/Liv Haugli: Styresaken – skjønner ikke vedtaket i pkt. 1, tall til fordeling. Tall
som mangler i setning.
Nina Lier korrigerer oversikten.
Side 3 på samme sak, avsnitt rett over bygg. Siste 2 setninger før det står Bygg. Er
de i tillegg til de 142,21? Blir de lagt i samme bank?
Nina Lier bekreftet at dette kommer i tillegg. Saken blir oppdatert sånn at dette
forholdet kommer tydeligere frem.
I forhold til bygg står det skrevet i utkastet til styresaken om investeringsbudsjettet at
hvis det ikke blir gjort noe med pålegget fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap
angående medisinske gruppe 2- rom, kan avbrudd i strømforsyningen medføre at
pasientens liv kan stå i fare, eller forårsake skader som kan gi varige mén. Burde vært
en risikoanalyse på dette i saken som beskriver dette med tiltak. Hva vil
myndighetene gjøre når Sykehuset Innlandet ikke retter opp dette avviket? Vil
2

Direktoratet for sikkerhet og beredskap gi oss dagbøter? Bør tydeliggjøre
konsekvens med tanke på at vi ikke klarer å imøtekomme dette. Burde skrevet noe
mer om dette ansvaret som vi ikke klarer å oppfylle.
Økonomidirektør Nina Lier foreslo at Bård Are Bjørnstad kan komme i TV20 og
forklare hvordan man tenker å løse dette. Lier vil be Bjørnstad om å skrive litt mer
omkring dette i styresaken.
Side 7. Står beskrevet noe om et investeringsråd. Tillitsvalgte i Eiendom og intern
service bør kjenne til mandatet og hvem som sitter i investeringsrådet. Det kan være
behov for faglige vurderinger innenfor de ulike områdene. Viktig å ha rett
kompetanse inn i rådet. Sammensetningen i rådet er viktig, samt mandat for rådet.
Økonomidirektør Nina Lier ber divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad beskrive
nærmere hvem som sitter i investeringsrådet og hva de gjør.
Totalvurderingen tilsier at det er altfor lite midler. Økonomidirektør Nina Lier
forklarte at det er prinsippene som skal ligge til grunn for en fordeling, ikke hvordan
fordelingene skal være som er besluttet. Det er adm. direktør Morten Lang-Ree som
lager et forslag til overordnet fordeling som vil bli besluttet i styret.
Det er mangel på såkalte intensivsenger i Sykehuset Innlandet. Det å ha vanlige
sykehussenger på intensivavdelingene, krever mer personell for å behandle/yte
sykepleie til intensivpasientene som ikke har intensivseng. I tillegg blir det tyngre for
de ansatte å forflytte og stelle disse pasientene. Midler til eventuelle investeringer i
senger og intensivsenger, må tas fra potten som heter Annet. I tillegg er det også
behov for nye vanlige sykehussenger.
Det kommer ikke frem av de saksopplysninger vi har til drøfting om de foreslåtte 6,5
millionene vil dekke investeringsbehovet for intensivsenger og vanlige sykehussenger.
Økonomidirektør Nina Lier svarte ut at konsekvenser/valg for hva som skal
prioriteres etter fordelingen som er besluttet av styret vil bli vurdert i etterkant.
Divisjonsdirektør EIS beslutter prioritering innenfor bygg og annet. Divisjonene
selv disponerer investeringer i MTU, med kvalitetssikring av investeringsrådet.
Delta v/Kari Braaten:
«Etter 3 år gjennomføres en evaluering av modellen». Innført i 2013?
Evalueringstidspunktet fremstår som noe utydelig. Saken bør oppdateres med at
modellen skal evalueres etter investeringsbudsjett 2016.
Fagforbundet v/Wenche Hansen: Det er behov for en gjennomgang av de ulike
områdene. Hvis f.eks. divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad kommer i TV20 og
forklarer nærmere hvordan midlene for Bygg og eiendom skal benyttes bør det være
en ny drøfting med TV20 på det.
NSF v/Liv Haugli: I fjor ble ikke midlene til omstilling somatikk brukt opp. Noe av
disse midlene kan overføres til posten «annet utstyr». Vanskelige prioriteringer burde
synliggjøres i investeringsbudsjettet.
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Viktig å ha en gjennomgang på forslaget til bevilget midler til senger (som ligger
under posten annet).
Saken anses herved som drøftet mellom partene.

Protokolltilførsel fra NSF v/Liv Haugli:
Det er vanskelig å drøfte investeringsbudsjettet når en ikke vet hva som blir prioritert og hva som
ikke blir prioritert. Hvis en hadde visst det, ville det vært mulig både å foreslå og argumentere for en
annen fordeling av investeringsmidlene mellom bygg, medisinsk teknisk utstyr, IKT og annet utstyr.
NSF konstaterer at Investeringsbudsjett 2016 er svært lite i forhold til investeringsbehovene som er
beskrevet i drøftingsgrunnlaget. NSF mener dette vil kunne påvirke både logistikk og kvalitet i
pasientbehandlingen i negativ retning. I tillegg går det ut over ansatte og bidrar til at de får en mer
krevende og slitsom arbeidssituasjon (bygg som er lite hensiktsmessige i forhold til dagens
pasientbehandling, gammelt medisinsk teknisk utstyr, dårlige senger osv.).
NITO, Delta, Akademikerforbundet og Fagforbundet støtter protokolltilførselen.
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