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Møteprotokoll 

Styret for Sykehuset i Vestfold HF 
 

Møtetid fredag 6. januar 2023, kl. 10:00 

Møtested  Digitalt teams møte 

Arkivsak: 22/05186 

 

Tilstede 
 

Oppnevnt av foretaksmøter (2022-2024): 

Per Christian Voss, leder 

Guro Winsvold, nestleder 

Hans August Hanssen 

Charlotte Johanne Haug  

Anne Biering, forfall  

Elisabeth Longva 

Frode Myrvold 

 

Valgt av ansatte (2021-2023): 

Lise Nordahl 

Geir Tollefsen 

Nina Christin Clausen 

Ellen H. Folkestad  

 

Observatører med tale og forslagsrett: 

Erik Hansen, leder brukerutvalget  

Anne Elisabeth Frogner, nestleder brukerutvalget, forfall 

 

Forfall 
 

 

Av 11 styremedlemmer var 10 tilstede  

 

Ellers møtte 
 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte 
 

Adm direktør Stein Kinserdal  
Øk. dir Roger Gjennestad  
Kst klinikksjef MED Jørn E Jacobsen  
Merete Bugsett Lindahl 
Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad   

Klinikksjef PH Erik Nordberg 
Direktør serviced. Jostein Todal 
Sekr. Katrine Svinterud, referent  

 

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
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Saker til behandling 

1/23 Budsjett 2023 - endelig vedtak 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 06.01.2023 1/23 

 

 

Hensikten med saken 

Det vises til tidligere behandling av budsjettsaker: 

 sak 041/2022: Økonomisk langtidsplan 2023-2026 inkl. status budsjett 2023 

 sak 097/2022: Budsjett 2023 – foreløpig behandling 

 sak 111/2022: Budsjett 2023 inkl. investeringsbudsjett 

 

Det ble i sak 111/2022 vedtatt et budsjett for 2023 med et underskudd på 60 mill kr. 

Hensikten med denne saken er å følge opp styrets vedtak om en ytterligere 

gjennomgang og utdypning av budsjettforutsetningene herunder revidert forslag til 

investeringsbudsjett. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar gjennomgang og utdypning av budsjettforutsetningene til etterretning. 

2. Styret vedtar revidert forslag til investeringsbudsjettet, og gir administrerende 

direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ sine likviditetsforutsetninger. 

3. Styret tar risikovurderingene til etterretning, og ber administrerende direktør om å 

følge opp de identifiserte risikoområdene. 

4. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de 

ordinære rapporteringsrutinene. 

 

 

Møtebehandling 

Styreleder Per Christian Voss innledet kort på saken, videre utdypet adm. direktør Stein 

Kinserdal og så presenterte øk. direktør Roger Gjennestad budsjett 2023 inkl. en revidert 

utgave av investeringsbudsjettet. 

 

Administrerende direktørs forslag ble endret og vedtatt.  

 

Styremedlem Ellen Folkestad fremmet på vegne av ansattrepresentantene i styret forslag 

om å opprettholde det originale investeringsbudsjettet som ble lagt frem på styremøte 

13. desember 2022. 

Stemmeforklaring fra ansattrepresentantene: 

Det er lagt fram et redusert investeringsbudsjett hvor det beskrives betydelig risiko både 

hva gjelder pasientsikkerhet og økonomisk nedside ved å utsette opprinnelige foreslåtte 

investeringer. Ansattrepresentantene er opptatt av en forsvarlig økonomisk drift og ser 

nytten av en buffer, men oppfatter likevel risikoen ved å utsette egentlig planlagte 

investering som så stor at vi ikke vil støtte det. Når det argumenteres med at 

investeringene kan utsettes et år, kan den like gjerne tas i dette budsjettåret. 

 

Vedtak  

1. Styret tar gjennomgang og utdypning av budsjettforutsetningene til etterretning. 

2. Styret vedtar revidert forslag til investeringsbudsjettet, og gir administrerende 

direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ sine likviditetsforutsetninger. 

3. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen hvor deler av lønns- og prisvekst i 

2022 ikke blir kompensert samtidig som virksomheten har et for høyt kostnadsnivå. 

Saldering av budsjettet ved å budsjettere med underskudd og bruk av 

investeringsfond er slik styret ser det, ikke bærekraftig over tid. Styret ber derfor 
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administrerende direktør legge fram konkrete tidsangitte tiltak med sikte på å bringe 

virksomheten i økonomisk balanse innenfor de gitte rammebetingelsene. 

4. Styret ber administrerende direktør holde styret orientert om utviklingen gjennom de 

ordinære rapporteringsrutinene. 

5. Styremedlem Ellen Folkestad fremmet på vegne av ansatt representantene i styret 

forslag om å opprettholde det originale investeringsbudsjettet som ble lagt frem på 

møte 13. desember 2022, forslaget ble stemt over i møte, 4 for mot 6 imot, det 

reviderte investeringsbudsjettet ble vedtatt. 

 

 

 

2/23 Orientering om driftssituasjon ved SiV HF 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF 06.01.2023 2/23 

 

 

Hensikten med saken 

Det vil i møte bli gitt en orientering om driftssituasjon i desember 2022 og begynnelsen 

av januar 2023.  

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

SiV HF er i gul beredskap, grunnet høy pasienttilstrømning, overbelegg på somatiske 

sengeposter, høyt antall pasienter som har behov for isolering og økt sykefravær hos 

ansatte.  

Fagdirektør Jon Anders Takvam orienterte i møte om driftssituasjon ved sykehuset per 6. 

januar, konst. klinikksjef medisin Jørn E. Jacobsen bidro med utdypende detaljert 

informasjon. 

 

Administrerende direktørs forslag ble endret og enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak  

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

Møte ble hevet kl. 12.10 

 

 


