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Vedrørende manglende møteoffentlighet ved Sørlandet Sykehus 

Vi viser til brev av 28. august 2017 fra Norsk Journalistlag, på vegne av Fædrelandsvennen, 

med klage på manglende møteoffentlighet ved Sørlandets sykehus HF.  

 

Sakens bakgrunn 

I innkalling av 8. august d.å. ble styret i Sørlandet sykehus HF innkalt til ekstraordinært 

styremøte 15. august 2017 for å behandle åpent brev av 29. juni d.å. fra tillitsvalgte ved 

sykehuset i Flekkefjord og sykehuset i Arendal. I brevet ble det uttrykt mistillit til 

administrerende direktør. I saksfremlegg av 8. august 2017 ble møtet foreslått lukket med 

hjemmel i forvaltningsloven § 13. Det ble senere presisert at saken var en personalsak som 

styret skal lukke for offentligheten med hjemmel i helseforetaksloven § 26 a andre ledd nr. 1. 

 

I møtet 15. august kom styret til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å gå inn i en 

realitetsbehandling av saken. Saken skal opp til ny vurdering i forbindelse med den årlige 

evalueringen av direktørens arbeid, trolig 15. oktober d.å. 

 

Norsk Journalistlag mener at det ikke er tale om en personalsak som gir grunnlag for å lukke 

møtet og at saken uansett må gå for åpne dører ettersom det ikke foreligger et reelt eller 

saklig behov for å lukke møtet. 

 

Departementets forståelse av helseforetaksloven § 26 a - personalsaker 

Beslutninger om å lukke styremøter i en konkret sak eller holde styreseminarer lukket for 

allmennheten tilligger styret i helseforetaket. Departementet kan ikke omgjøre eller 

overprøve Sørlandet sykehus HF sin vurdering av behov og hjemmel for å lukke det konkrete 

styremøtet. 

 

Helseforetaksloven § 26 a andre ledd nr. 1 bestemmer at personalsaker "skal alltid 

behandles for lukkede dører". Hva som menes med "personalsaker" er beskrevet slik på 

Norsk Journalistlag 

v/ Ina Lindahl Nyrud 

  

 

 

Deres ref Vår ref 

17/3562 

Dato 

2. oktober 2017 

 

 



 

 

Side 2 
 

sidene 40 og 51 i Prop. 120 L (2011-2012): "Med personalsaker etter forslaget, menes saker 

om tilsetting, permisjon, oppsigelse og avskjed og andre spørsmål som angår 

enkeltpersoners tjenestemessige forhold, for eksempel medarbeidersamtaler styret holder 

med daglig leder i foretaket". 

 

Styrets drøfting og votering i sak om administrerende direktørs stilling angår enkeltpersoners 

tjenestemessige forhold og kan lede til beslutning som må likestilles med permisjon, 

oppsigelse eller avskjed. Lovens ordlyd gir ikke grunnlag for å vurdere personalsaker som 

gjelder administrerende direktør annerledes enn for andre ansatte. Forarbeidene nevner 

uttrykkelig medarbeidersamtaler med daglig leder som et eksempel på forhold som omfattes. 

 

På side 51 i forarbeidene presiseres det at "andre saker om organisasjonsmessige forhold 

eller saksbehandlingsrutiner faller utenfor denne rammen". Saksfremlegget for styret vil gi 

veiledning om hva saken gjelder. Det er derfor ikke grunnlag for å lukke møtet som en 

personalsak når styret skal ta stilling til hvordan de organisasjonsmessige forholdene som 

sådan skal håndteres. På den annen side, foreligger det en personalsak som skal lukkes når 

styret skal vurdere om den tidligere håndteringen av virksomhetens utfordringer bør få 

konsekvenser for administrerende direktørs stilling. Etter departementets syn endres ikke 

sakens karakter av at eksempler på direktørens tidligere håndtering av intern organisering, 

endringsprosesser, prioriteringer, samarbeidsrutiner og den faglige kvaliteten ved sykehuset 

inngår som en del av styrets grunnlag for å vurdere direktørens stilling.  

 

Styret har plikt til å behandle personalsaker for lukkede dører. Det skal derfor ikke foretas en 

vurdering av om det "foreligger et reelt og saklig behov" for lukking, slik tilfellet er for de 

øvrige hjemlene for lukking i § 26 a andre ledd. Departementet mener likevel på generelt 

grunnlag at det er et reelt og saklig behov for å lukke et styremøte om personalsak som 

gjelder administrerende direktør. Det faktiske grunnlaget for at det reises mistillit mot 

direktøren er som regel kjent. Det viktigste styret må vurdere og drøfte er om 

administrerende direktør har de personlige egenskapene som kreves for å lede virksomheten 

videre. I denne vurderingen inngår også styremedlemmenes egne erfaringer med 

administrerende direktør og forhold som naturlig hører hjemme i en medarbeidersamtale. 

Dette er forhold som bør holdes internt i styret av hensyn til administrerende direktør og en fri 

debatt i styret som kollegium. Styrets konklusjon, og eventuelt en begrunnelse, vil uansett bli 

kjent for allmennheten.  

 

Med hilsen 

 

 

Kari Sønderland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Vegard Pettersen 

spesialrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



 

 

Side 3 
 

 

Kopi: 

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Nord RHF 

Helse Sør-Øst RHF 

Helse Vest RHF 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_Tittel

