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Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset 
Østfold HF  

 

Som følge av Helse Sør-Øst RHF (HSØ) sitt styrevedtak 27.04.2022 i Sak 049-2022 er det 
nødvendig å redigere retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
Sykehuset Østfold HF (SØ) før behandling i foretaksmøtet. Retningslinjene er nå utarbeidet 
basert på retningslinjene HSØ og i tråd med Statens retningslinjer for lederlønn i selskap med 
statlig eierandel fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.04.2021. 

 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret vedtar retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sykehuset Østfold 
HF og oversender disse til Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i foretaksmøte. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 16.05.2022 
 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SØ 

2. Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og 
fiskeridepartementet 30.4.2021 (retningslinjene erstatter retningslinjene datert 13.2.2015) 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer (vedlegg 1) 
for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SØ.  
 

2. Faktabeskrivelse 

HSØ endret i foretaksmøte 16. februar 2022 vedtektene §8 for SØ med hensikt å bringe dem i 
samsvar med nye retningslinjer fra Nærings- og fiskeridepartementet 30. april 2021 om lederlønn i 
selskaper med statlig eierandel (vedlegg 2). Endringene skal bidra til å tydeliggjøre statens 
forventninger til fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Det forutsettes at SØ 
tilpasser gjeldende retningslinjer i tråd med dette og oversender nye retningslinjer til 
foretaksmøte for godkjenning.   
 

Under behandlingen av sak 049-22 i HSØ sitt styre 27.04.22 ble det i vedtak 2 besluttet følgende: 
«Styret ber om at de regionale retningslinjene legges til grunn for tilsvarende retningslinjer i det 
enkelte helseforetak. Helseforetakenes retningslinjer forutsettes styrebehandlet i foretakenes egne 
styrer og oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning i senere foretaksmøter. 
 

Med bakgrunn i dette fremmes nå ny sak for styret slik at retningslinjene er basert på og tilpasset 
retningslinjene til HSØ og i tråd med Statens retningslinjer for lederlønn i selskap med statlig 
eierandel fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.04.2021.    
 

Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport 
om godtgjøring for ledende personer § 1, jf. §6 skal legges frem for foretaksmøte fra og med 2023. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Retningslinjene er utarbeidet med bakgrunn i Statens retningslinjer for lederlønn i selskap med 
statlig eierandel fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30.04.2021, samt i tråd med 
styrevedtak i HSØ 27.04.2022 i sak 049-2022.  
 

Administrerende direktør vurderer derfor at de nye retningslinjene kan vedtas og oversendes 
foretaksmøte for godkjenning.  
 
 
 


