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 Dato: 9.mai 2016 
Saksbehandler: Cecilie Søfting Monsen 
Direkte telefon: 928 64 147 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Thon Hotel Vettre 

Dato: 9.mai 2016 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 15.10 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder  
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
Gry Lilleås Christoffersen  Varamedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
 
Forfall:  John Egil Kvamsøe 
 
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 
Finn Egil Holm Direktør kommunikasjon 
Rune Abrahamsen Prosjektdirektør NVVS 
Cecilie Søfting Monsen Fung. styresekretær 
  
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Styreleder innledet med å skissere rammen rundt møtet hvor det vil bli «streamet» direkte (NRK). 
Ingen innvendinger mot dette. 
 
Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 
Sak 20/2016 Godkjenning av styreprotokoll 25.april 2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
  
Protokoll fra styremøtet 25.april 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 21/2016 Konseptrapport nytt sykehus  
 
Styreleder innledet kort og overlot ordet til administrerende direktør. 
Administrerende direktør begynte med å takke prosjektet for god innsats underveis og i sluttfasen. 
Administrerende direktør orienterte kort om prosess, tilleggsutredninger og momenter ved begge 
alternativer.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 

1. Styret har vært tett på prosessen med utredningene av ulike konsepter for valg av nytt 
sykehus i Drammen. Styret konstaterer at det nå foreligger tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag med 2 alternative lokaliseringer som er utredet til samme nivå. Dette 
innebærer at det foreligger grunnlag for et reelt valg.  

2. Styret i Vestre Viken anbefaler at utbygging av nytt sykehus i Drammen lokaliseres til 
Brakerøya og at utbyggingen baseres på fremlagte konseptrapport, samt 
tilleggsutredninger. Alternativ 1, med alderspsykiatri og skisseprosjekt 1, anbefales 
videreført til forprosjekt. 
 

3. Styret konstaterer at det foretrukne alternativ for Brakerøya har en samlet kostnadsramme 
utover den fastsatte planforutsetningen på 8 milliarder kr. (2014 kr).  Styret ber om at det i 
forprosjektet vurderes kostnadsreduserende tiltak gjennom en tett samhandling mellom 
driftsorganisasjon i Vestre Viken og utbyggingsorganisasjonen. Styret tilrår klart at 
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prosjektet på Brakerøya gjennomføres som ett samlet prosjekt for somatikk og psykisk 
helse og rus 

4. Vestre Viken forutsetter å bidra til prosjektfinansieringen gjennom videreføring av en 
positiv resultatutvikling.  
 

5. Vestre Viken vil prioritere vedlikeholdsinvesteringer på Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus slik at disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden (jf sak 22/2016). Øvrige 
utviklingsprosjekter som krever nybygg forutsettes utsatt slik at Vestre Viken og Helse Sør-
Øst økonomiske bæreevne er ivaretatt.  

6. Valg av Brakerøya bygger på den forutsetning at Drammen og Lier kommuner vedtar de 
nødvendige områdereguleringer før Helse Sør-Øst sluttbehandler saken.  

 
Sak 22/2016 idefaserapport «Oppgradering og utvikling av sykehusene på Bærum, 
Ringerike og Kongsberg» 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

 
1. Styret tar Idefaserapport oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, Ringerike 

og Bærum – Vestre Viken HF til etterretning  
 
2. Administrerende direktør følger opp idefaserapporten innenfor en ramme på MNOK 1600, 

og innarbeider nødvendige bevilgninger i det årlige budsjettet. 
 
3. Finansieringen følges opp i økonomisk langtidsplan og i dialog med Helse Sør-Øst 
 
4. Investeringsbehov, som er omtalt i rapporten utover MNOK 1600, vurderes i forbindelse 

med rullering av utviklingsplanen 
 
5. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 

sykehus er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak. Tentativ fremdriftsplan som 
legges til grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år.  

 
 
Sak 23/2016 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
 

1. Styret for Vestre Viken HF vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for 
perioden 2017 – 2020.  
 

2. ØLP 2017 - 2020 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2017.   
 

3. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd i perioden slik: 
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4. Styret forutsetter at økt aktivitet og tilgjengelighet, samt reduserte ventetider, ivaretas 
gjennom effektivisering og ikke gjennom bemanningsøkninger.  
 

5. Styret ber administrerende direktør legge til grunn følgende investeringsrammer for 
planperioden 2017 – 2020: 

 

 
 
Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i 
budsjettprosessen.     
 

6. Administrerende direktør bes om å fremlegge tiltak som bidrar til effektivisering i 
samarbeid med de tillitsvalgte, hovedverneombudet og brukerutvalget i forbindelse med 
budsjettarbeidet til høsten. 
 

7. Styret ber administrerende direktør å sikre st det i forbindelse med budsjett 2017 blir 
planlagt med større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn i somatikken. 
 

8. ØLP legger til grunn at nytt sykehus i Drammen bygges på Brakerøya.   Endelig avgjørelse 
om lokalisering er ikke foretatt.  Sykehuslokalisering påvirker ØLP hovedsakelig i perioden 
etter 2020. Det forutsettes at investeringen gjennomføres i regi av HSØ. 
 

9. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak.  Tentativ fremdriftsplan som 
legges til grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år. Vedlikehold vil 
ha prioritet fremfor nybygg. 
 

10. Det avsettes 250 MNOK av tilgjengelig investeringslikviditet i planperioden til 
egenfinansiering av nytt sykehus i Drammen. 
 

11. Styret ønsker å benytte finansiell leasing som virkemiddel innenfor de retningslinjer som er 
vedtatt av styret i Helse Sør- Øst.  

2017 2018 2019 2020
Overskudd fra drift 200 230 280 300
Gevinst ved salg 65 0 0 0
Resultat totalt 265 230 280 300

Investeringsrammer 2017 2018 2019 2020
Omstillingsprosjekter 68 21 0 0
DPS 10 10 125 125
BRK 125 125 125 125
MTU 80 80 80 80
Øvrige investeringer 52 52 48 26
finansiell leasing 40 40 40 40
Sum 375 328 418 396
IKT 14 14 14 14
EK-innskudd 20 20 20 20
Sum 34 34 34 34
Totale investeringer pr år 409 362 452 430
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12. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens av 

dialog med Helse Sør Øst mai 2016.  
 
 
Sak 24 /2016 Orienteringer/Referater med mer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
Sak 25 /2016 Lønnsoppgjør – Lukket møte 
Møtet lukkes av hensyn til forsvarlig lønnsforvaltning, jf. Helseforetaksloven §26a nr.4. 
Konst. HR-sjef Eli Årmot orienterte i lukket møte om status for årets lønnsoppgjør/hovedoppgjør. 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble tatt opp  
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