Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 26.01.17

SAK NR 005 – 2017
VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET – HØRING
AV IDÉFASEN

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar til etterretning at «Idéfaserapport fremtidig sykehusstruktur» av november 2016 sendes
på høring og at «Samfunnsanalyse ved fremtidig sykehusstruktur» av januar 2017 vedlegges
høringsdokumentet.

Brumunddal, 19. januar 2017

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAK NR. 005 – 2017

Bakgrunn
Innledning
Styret behandlet idéfaserapporten i sitt møte i november 2016, i sak 077-2016.

VEDTAK:

1. Styret finner at utkast til idefaserapport oppfyller plankrav slik de er fastsatt av overordnet myndighet,
og vedtar å sende høringsdokumentet ut på høring.
2. Idefaseutredningen vil sammen med samfunnsanalysen utgjøre høringsgrunnlaget. Høringen igangsettes
etter at samfunnsanalysen har vært forelagt styret i møte 12. januar 2017.
3. Sammen med idefaserapporten og samfunnsanalysen skal det følge med et høringsbrev til
høringsinstansene. Høringsbrevet vil blant annet inneholde spørsmål som Sykehuset Innlandet ønsker
spesielt belyst i høringsrunden. Styret ber administrerende direktør legge frem utkast til slikt høringsbrev i
styremøtet 12. januar 2017.
4. Styret setter høringsfristen til fredag 12. mai 2017.
5. Styret ber om at innkomne høringsuttalelser blir forelagt styret til foreløpig gjennomgang og vurdering i
møte 16. juni 2017. Det legges opp til at styret i samme møte fastsetter tidspunkt for foretakets endelige
behandling av idéfaserapporten.
Samfunnsanalysen behandles som sak i dette styremøtet, det vises til sak 004-2017.

Saksframstilling
Formell høring
Høringen i idéfasen starter ultimo januar og har en høringsfrist 12.mai 2017. Høringsdokumentet
er idéfaserapporten med samfunnsanalysen som et vedlegg. Sykehuset Innlandet sender ut
dokumentene med et høringsbrev.
Høringsdokumentene vil også finnes på Sykehuset Innlandets nettsider. På disse sidene finnes
også rapporter og analyser som det vises til i idéfaserapporten.
Aktiviteter og tiltak i høringsperioden
Sykehuset Innlandet ønsker, i tillegg til utsending av de formelle høringsdokumentene, å være
aktive i høringsperioden for å informere om høringsdokumentene og høringsspørsmålene. Det
vil bli utarbeidet en plan for tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres i høringsperioden, for å
imøtekomme sentrale høringsinstansers behov.
Aktuelle arenaer for dialog- og informasjonsmøter er pasientorganisasjoner, politiske partier,
kommunale- og fylkeskommunale politikere saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner,
næringslivsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og myndigheter for øvrig. Listen er eksempler
og er ikke uttømmende. Interne fagmiljøer og ansatte skal gjennom divisjonene også tilbys
informasjonstiltak i løpet av høringsperioden.
Sykehuset Innlandet vil ta initiativ til deltakelse i fylkestingsmøter i begge fylkene og tilby
deltakelse i regionrådsmøter i alle 10 regionrådene. Det planlegges også å gi et tilbud om
deltakelse i kommunestyremøter.
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Videre behandling
I tråd med styrets vedtak i sak 077-2016, pkt 5 1.setning, skal innkomne høringsuttalelser
fremlegges i styremøtet 16. juni 2017.

Administrerende direktørs vurdering
Administrerende direktør anbefaler at idéfaserapporten sendes på høring og at den tidligere
vedtatte høringsfristen, 12.mai, opprettholdes (sak 077, vedtakspunkt 4).
Styret vil få fremlagt en oversikt og vurdering av høringsuttalelser i styremøtet i juni og samtidig
fastsette tidspunkt for foretakets endelige behandling av idéfaserapporten.

Trykte vedlegg:
Utkast til høringsbrev
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