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 Dato: 27. april 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal 

 
Dato: 27. april 2015 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 16.33 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Trine Magnus  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Forfall:   
 
Trine Magnus forlot møtet kl.16.20 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 16/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23.mars 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollen fra styremøte 23. mars godkjennes.  
 
 
Pasient og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene E. Arnesen og orienterte om årsmelding 
for pasient og brukerombudet for 2014. 
 
Administrerende direktør orienterte om status i arbeidet med Nytt Vestre Viken sykehus.  
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
Sak 17/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. mars 2015 
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av mars 
måned. 
Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av mars. 
  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
1. Styret tar virksomhetsrapport per mars til orientering, og anerkjenner at de ansatte 

gjør en meget god jobb i helseforetaket.  Styret registrerer også en positiv utvikling i 

pasientbehandlingen som pasientombudet redegjorde for innledningsvis i møtet. 

2. Styret holder fast ved ambisjonen om å skape et samlet overskudd på 200 MNOK for 

hele 2015, og ser dette som spesielt viktig inn mot utfordringene som er skissert i ØLP. 

3. Styret ber adm. dir særlig rette oppmerksomheten mot klinikkene Drammen sykehus 

og psykisk helse og rus for å klare målsetningene. 
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Sak 18/2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
1. Styret for Vestre Viken HF vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for 

perioden 2016 – 2019.  
 

2. ØLP 2016 - 2019 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2016.   
 

3. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd i perioden slik: 
 

 
 

4. Styret forutsetter at økt aktivitet og tilgjengelighet, samt reduserte ventetider, ivaretas 
gjennom effektivisering og ikke gjennom bemanningsøkninger.  
 

5. Styret er kjent med den usikkerhet som foreligger når det gjelder planforutsetninger for 
pensjonsområdet.  Styret er tilfreds med at HSØ har gitt en planforutsetning på 120 
MNOK i økonomisk kompensasjon for økte pensjonskostnader.  
 

6. Styret ber administrerende direktør legge til grunn følgende investeringsrammer for 
planperioden 2016 – 2019:  

 
 
Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i 
budsjettprosessen. Vedlikeholdsprogrammet ved Drammen sykehus sluttføres i 2016. 
 

7. Det legges til grunn en forbedring i produktiviteten på 1,5 % for årene 2016 – 2019. 
Produktivitetsvekst skal gi bærekraft til investeringer.  Styret forutsetter at det 
foreligger bærekraft for det investeringsnivået som skal gjennomføres i foretaket.   
Sparing i forkant gjennom å etablere overskudd skal sammen med gevinster fra de 
enkelte investeringsprosjekter gi bærekraft i foretakets økonomi.  
 

ØLP 2016 - 2019 2016 2017 2018 2019
Overskudd fra drift 150 000 200 000 250 000 280 000
Gevinst salg 65 000 0 0 0
Resultat 215 000 200 000 250 000 280 000
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8. Administrerende direktør bes om å fremlegge tiltak som bidrar til effektivisering i 
samarbeid med de tillitsvalgte og brukerutvalget i forbindelse med budsjettarbeidet til 
høsten. 
 

9. Styret legger til grunn at nytt Vestre Viken sykehus gjennomføres og inkluderer 
Drammen DPS.   I forbindelse med fremleggelse av konseptfasen forutsetter styret at 
det legges frem en oppdatert gevinstrealiseringsplan for nytt sykehus, slik at 
bærekraften for foretaket ivaretas.  Det gjennomføres nå en kvalitetssikring av 
arealbehovet i samarbeid med HSØ med sikte på å redusere kostnader. 
Bærekraftsanalysen oppdateres når nye avklarte tallstørrelser foreligger i forbindelse 
med fremleggelse av konseptfasen. Styret forutsetter at investeringen gjennomføres i 
regi av HSØ. 
 

10. Når planleggingen av oppgraderingsprosjektene ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus er ferdigstilt i 2016, vil styret bli forelagt en egen sak.  Tentativ fremdriftsplan 
som legges til grunn gir igangsetting i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år. 
Styret ser at eventuelle endrede planforutsetninger vil kunne medføre forskyvning noe 
ut i tid for enkelte av prosjektene. 
 

11. Styret ber administrerende direktør fremme en sak til styret i juni om gjennomføring av 
nytt akuttbygg/Asker DPS ved Blakstad i 2016 som offentlig – privat samarbeid som 
alternativ til ordinær investering.  
 

12. Det tas i planperioden 2016 – 2019 sikte på at det ikke tas opp nye lån ut over det som 
er nødvendig for å realisere nytt sykehus i Drammen, samt oppgraderinger av Bærum, 
Ringerike og Kongsberg sykehus og investeringer i DPS’er. Finansiering av nevnte 
investeringer forutsettes løst med en lånegrad på maksimum 80 % og egenfinansiering 
på 20 %. Det kan oppstå behov for interne lån i HSØ som midlertidig 
finansieringsløsning i påvente av realisering av kapital knyttet til solgte bygg.  
 

13. Det legges til grunn at foretakets opptrekk av kassekreditt i størst mulig grad 
nedbetales innen 2021. For perioden 2016 – 2019 skal kassekreditten reduseres med 
om lag 250 MNOK. 
 

14. Administrerende direktør bes konsekvensvurdere hvorvidt salg- og tilbakeleieavtale, 
makeskifte eller et ordinært salg av Drammen Sykehus vil gi den økonomisk mest 
gunstige modellen for finansiering av tomt og sykehusbygg i Drammen. 
Administrerende direktør bes fremme egen sak om dette i løpet av året. 
 

15. Styret viser til at finansiell leasing etableres som nytt finansielt virkemiddel i 
statsbudsjettet for 2015. HSØ har under utarbeidelse et nytt finansreglement hvor 
fullmakter knyttet til finansiell leasing vil bli besluttet av styret i HSØ i løpet av 1. halvår 
2015.  Dette åpner nye muligheter knyttet til å finansiere behov for bygningsmasse og 
utstyr i planperioden. Styret ønsker å benytte finansiell leasing som virkemiddel 
innenfor de retningslinjer som fastsettes av styret i Helse Sør- Øst.  
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16. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens 
av dialog med Helse Sør Øst mai 2015.  

 
Merknad fra de ansattes representanter: 
De ansattes representanter påpeker at det allerede er tatt ut betydelig effektivisering i 
foretaket de siste årene. Vi er usikre på om det er mulig å dekke fremtidig økt etterspørsel 
etter spesialisthelsetjenester pga økt befolkning og økt andel eldre uten 
bemanningsøkning, slik det legges opp til i ØLP.  
 
Vi er også bekymret for leasing, slik det åpnes for, kan gi større totale kostnader for 
foretaket over levetiden for MTU enn innkjøp, evt. finansiert med lån. 
 
Sak 19/2015 Salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum 
 
Administrerende direktørs forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum. Den frigjorte likviditeten benyttes 
til å finansiere investeringsbudsjettet.  

2. For å sikre driften ved Bærum sykehus gjennomføres salget slik at kjøper forplikter 
seg til å leie tilbake nødvendig kapasitet til helseforetaket 

3. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning 
 
Styreleder fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 

1. Styret vedtar salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum. Den frigjorte likviditeten benyttes 
til å finansiere investeringsbudsjettet.  

2. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for innhenting av fullmakt for å realisere salg.  
3. Det utredes nærmere hvordan foretaket skal sikres tilgang til leiligheter/hybler for 

korttidsleie og andre forhold ved salget av eiendommen. Styret ber seg forelagt en 
sak om dette før salget realiseres. 

 
Hildur Horn Øien foreslo å utsette saken.  Forslaget falt med 4 mot 4 stemmer, da 
styreleder stemte mot. 
 
Styret vedtok styreleders forslag med 4 stemmer inkludert styreleders 
dobbeltstemme mot 4 stemmer. 
 
Merknad fra Hildur Horn Øien  
Fortrinnsvis selges eiendommen til en eier som stiller eiendommen til disposisjon for 
leietakere i Vestre Viken. 
 
De ansattes representanter i styret støttet merknaden. 

 
Sak 20/2015 Salg av leiligheter i Kongsberg 
  
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
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1. Styret vedtar salg av 6 leiligheter i Wergelandsveien 23. Den frigjorte likviditeten 
benyttes til å finansiere investeringsbudsjettet.  

2. For å sikre driften ved Kongsberg sykehus gjennomføres salget slik at kjøper forplikter 
seg til å leie tilbake nødvendig kapasitet til helseforetaket. 

 
Sak 21/2015 Salg av Haugesgt 87, Drammen 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Styret vedtar å selge Hauges gate 87 i Drammen. Den frigjorte likviditeten benyttes til å 
finansiere investeringsbudsjettet.  
 
Orienteringssaker  
 
Sak 22/2015 Parkering Drammen 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Styret tar saken til orientering. 
 
Sak 23/2015 Orienteringer   
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Eventuelt 
 
Andre orienteringer 
 

• Pasient og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene E. Arnesen og orienterte om 
årsmelding for pasient og brukerombudet for 2014. 

 
• Administrerende direktør orienterte om status i arbeidet med Nytt Vestre Viken 

sykehus.  
 
 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
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