Saksframlegg

Saksgang:

Styre

Møtedato

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

15. mars 2017

SAK NR 10-2017 Oppdragsdokument 2017

Forslag til vedtak:
1. Styret tar Oppdragsdokument 2017 til etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at bestillingene i oppdragsdokumentet blir
innarbeidet i HDOs virksomhetsplan.
3. Styret ber om en midtveisrapportering på styremøtet i september.

Gjøvik, 8. mars 2017
Lars Erik Tandsæther
Administrerende direktør

Vedlegg
 Vedlegg 1 – sak 10-2017 HDO Oppdragsdokument 2017
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Sak 10-2017 Oppdragsdokument 2017
1. Administrerende direktørs anbefaling
Administrerende direktør anbefaler at
1. Styret tar Oppdragsdokument 2017 til etterretning.
2. Styret ber om at administrerende direktør sørger for at bestillingene i oppdragsdokumentet blir
innarbeidet i HDOs virksomhetsplan.
3. Styret ber om en midtveisrapportering på Oppdragsdokumentet til styremøtet i september.

2. Faktabeskrivelse
Oppdragsdokument for HDO 2017 ble overlevert i foretaksmøte 27.februar 2017. Oppdragsdokumentet
var under behandling fram til foretaksmøtet, og økonomiske rammer for HDO i 2017, ble endelig avklart i
foretaksmøtet (se sak 15-2017).
Med utgangspunkt i oppdragsdokumentet og vedtatte strategiplan, har administrerende direktør iverksatt
arbeidet med å utvikle en virksomhetsplan.
Virksomhetsplan for 2017 vil beskrive hvordan stabene og avdelingene skal bidra til utforming og
gjennomføring av HDOs produksjon og leveranse av tjenester til kunder og brukere, både eksterne og
interne.
Hensikten med virksomhetsplan for 2017 er å gi en samlet fremstilling av de oppdrag og tiltak som er
tildelt HDO i inneværende år, og synliggjøre hvordan nevnte oppdrag og tiltak fordeles ut på den enkelte
stab og avdeling. Videre er intensjonen at Virksomhetsplanen (VP 2017) skal synliggjøre sammenhengen
mellom oppdrag, ressurser og de økonomiske midler til drift og investering som stilles til rådighet for
inneværende år. Planen skal således gi et samlet bilde av den virksomhet som er planlagt for året.
Figuren under illustrerer hvordan Virksomhetsplanen for HDO 2017 vil bli bygget opp.

Med utgangspunkt i VP2017 vil det utvikles avdelingsspesifikke handlingsplaner, prosjektmandater etc.
for å sikre gjennomføring av de oppdrag HDO har i 2017.
HDO er i prosess med å ferdigstille virksomhetsplanen for 2017, og vil bruke denne aktivt for videre
styring av virksomheten gjennom året.
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