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 Dato: 14.mars 2016 
Saksbehandler: Cecilie Søfting Monsen 
Direkte telefon: 928 64 147 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Habiliteringsavdelingen, Drammen 

Dato: 14.mars 2016 

Tidspunkt: Kl.12.00 – 16.45, deretter befaring Bragernes 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
   
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Forfall:   
Ingeborg Sivertsen  Nestleder  
 
 
Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund 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 
Rune Abrahamsen Prosjektdirektør NVVS 
Cecilie S Monsen Styresekretær  
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Saksliste og møteinnkalling ble godkjent. 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
Sak 11/2016 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte  
19.februar 2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokoll fra styremøtet 19. februar 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker 
 
Sak 12/2016 Årsrapport 2015 
  
Gøril Hyni, partner i PWC, orienterte innledningsvis om revisjonens arbeid og gjennomgang 
i forbindelse med årsrapporten.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 

1. Styret for Vestre Viken HF vedtar den fremlagte årsrapport for 2015, bestående 
av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling 
og noteopplysninger.  
 

2. Styret anbefaler at resultatet for 2015, et overskudd på 227 MNOK, føres slik: 
Overføring til annen egenkapital: 227 MNOK  

 
3. Styret takker ansatte og ledelse for meget godt gjennomført arbeid i 2015. 

 
 
Sak 13/2016 Virksomhetsrapportering pr 29.februar 2016  
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av februar. 
Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av februar. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
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Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering. 
 
 
 
Orienteringssaker 
 
Sak 14/2016 NVVS - konseptfase 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
 
Styret tar saken til orientering. 

 
Protokolltilførsel fra de ansatte valgte representantene: 
Vi vil påpeke at dagens tomt ikke har blitt foretrukket ved noen av de mange tidligere 
vurderinger av lokalisasjon for nytt sykehus i vårt område. De eksterne kvalitetssikrerne 
(KSK)kaller dette alternativet for umodent. Brakerøya har betydelig bedre løsninger for 
samferdsel, sykehus generer mye reisearbeid.    
 
Planhorisonten frem til 2030 er for kort, kun få år etter ferdigstillelse, slik KSK påpeker, og 
ekspansjonsmulighetene er betydelig bedre på Brakerøya. Prisforskjellen som ligger til grunn 
for anbefalingen er vi usikre på om er reell, og nedskrivingstiden bør være lang på et slikt 
prosjekt.   
 
De praktiske konsekvensene av å bygge og bo på Bragernes er vi derimot ikke usikre på, som 
erfaringer fra Nordlandssykehuset viser oss. Fristen for avgjørelse nærmer seg.  Vi har et 
alternativ på Brakerøya som kommer best ut på alle parametre foruten den estimerte 
prisforskjellen. 
 
Til slutt vil vi minne om at vi nå skal gjøre et valg for fremtiden. Vi må sikre at vi gjør et valg 
som samsvarer med foretakets visjon om et tilbud til pasientene med høy faglig kvalitet og god 
tilgjengelighet, og som legger grunnlag for utvikling for foretaket i kommende generasjoner.  
 
Sak 15/2016 BRK - idefaserapport 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar idefaserapporten til orientering. Rapporten fremmes til endelig behandling i 
styremøtet 9. mai. 
 
 
Sak 16/2016 Orienteringer   
 
Pasientombudet presenterte Årsmeldingen til Pasient – og brukerombudet i Buskerud. 
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Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
Andre orienteringer 
 
ØLP status – Planforutsetninger HSØ 
Administrerende direktør orienterte om planforutsetninger ØLP fra HSØ. 
 
 
Lukket møte:  
 
Drøfting av forhold rundt foretaket. 
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23.  
 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble tatt opp  
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