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OPPDRAG OG BESTILLING 2022 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA 
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Forslag til 

VEDTAK: 
 
 
Styret tar «Oppdrag- og bestilling 2022 for Sykehuset Innlandet» og «Protokoll fra 
foretaksmøte i Sykehuset Innlandet 16. februar 2022» til etterretning.  
 
 
 
 
 
Brumunddal, 18. februar 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  015 – 2022 

Bakgrunn  
Gjennom foretaksmøter formidler Helse-Sør-Øst RHF sine krav i kraft av å være eier. 
Foretaksmøtet omhandler overordnede styringsbudskap, styringskrav og rammer. 
Styret i Sykehuset Innlandet mottar årlig «Oppdrag og bestilling» med styringskrav fra 
Helse Sør-Øst RHF i foretaksmøtet.  
 

Saksframstilling 
«Oppdrag og bestilling 2022» og protokoll fra foretaksmøtet for Sykehuset Innlandet ble 
vedtatt i foretaksmøte 16. februar og utgjør sammen med styringsbudskapene som gis i 
foretaksmøter, det helhetlige oppdraget for året.  
 
I «Oppdrag og bestilling 2022» presiseres det at Sykehuset Innlandet HF skal innrette 
sin virksomhet ved å understøtte arbeidet med å nå hovedmålene som Helse Sør-Øst 
RHF er gitt i styringsdokumenter:   
 
1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.  
3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.  
 
Styringskravene i «Oppdrag og bestilling» til Sykehuset Innlandet blir videreformidlet i 
organisasjonen ved at styringsbudskapet inngår i årlige lederavtaler på alle ledernivå i 
sykehuset og gjennom egne oppfølgingsmøter mellom ledernivåene.   
 
Styringsbudskapene fra både dette foretaksmøtet og øvrige foretaksmøter i 2022 skal 
omtales i styrets Årlige melding til Helse Sør-Øst RHF.  
 
I henhold til helseforetaksloven §12 og helseforetakenes vedtekter skal endringer i 
vedtektene fastsettes av foretaksmøtet. 
 
Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og at Nærings- og 
fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig 
eierandel 30. april 2021, er det behov for å endre vedtektenes § 8 a om fastsettelse av lønn 
og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. 
 
Oppdrag og bestilling 2022 for Sykehuset Innlandet, protokoll fra foretaksmøtet 16. 
februar 2022 og oppdaterte vedtekter for Sykehuset Innlandet følger som vedlegg til 
referatet.  
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Administrerende direktørs vurdering 
 
Sykehuset Innlandet utfører pålagte oppgaver og styringskrav innenfor de rammer og 
ressurser som Helse Sør-Øst RHF stiller til rådighet og følger opp styringsbudskapene 
gjennom daglig drift, forbedringsarbeid og utviklingsarbeid.   
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Oppdrag- og bestilling 2022 for Sykehuset Innlandet.  
2. Protokoll fra foretaksmøtet 16. februar 2022.  
3. Vedtekter for Sykehuset Innlandet, siste endret i foretaksmøte 16.2.2022.  
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