
 

 

Møteinnkalling Fosen Helse  

Interkommunalt selskap 

 
Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS 

Møtested: Møterom FoRum,  Åfjord Helsesenter, Åfjord 
Møtedato: 3.5.2017 

Tid: 12:00 – 15:30 
 

Forfall meldes til daglig leder innen tirsdag 25.4.2017  
 
 

Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 

Tor Langvold Leder BJUGN 
Eli Braseth Nestleder ÅFJORD 

Snorre Glørstad Medlem ØRLAND 
Vigdis Bolås Medlem RISSA 
Sol Five Sæther Medlem LEKSVIK 

Roy Bjarne Hemmingsen Medlem ROAN 
Bente Kristiansen 1. varamedlem BJUGN 

 
Per Johansen 

 
2. varamedlem 

 
ÅFJORD 

  Hilde Anhanger Karlsen     3. varamedlem          RISSA 

  Arnfinn Brasø      4. varamedlem                   ØRLAND 
 

 
Tidsplan: 
Kl. 12:00 – 15:30 Styremøte inkl. lunch 

 
   

  
 
 

 
 

 
 
 
 

Vel møtt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksnr Sakstittel  Lukket 

 Saker til behandling  

ST 17/5 Godkjenning av møteprotokoll styremøte av 
21.3.2017 

 

ST 17/6 Årsmelding og regnskap 2016 - Fosen Helse IKS og 
Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland 
kommune  

 

ST 17/7 Rask psykisk helsehjelp – veien videre  

   

   

 

 
 

 
 
Orienteringssaker 

 
a. Helseplattformen 

 
Snorre Glørstad, representant for opsjonskommuner i samarbeidsrådet, 
oppdaterer styret med status.  

 
b. Revidering av samarbeidsavtale for Fosen Legevaktsenter 

       
Det arbeides med revidering av avtalen og opprettelse av et lege-
samarbeidsutvalg mellom administrasjon i Fosen Helse IKS og deltakende 

kommuner. Eli Braseth og Berit Wiklund orienterer.  
 

c. NIVI analyses rapport om Fosen som regionkommune 
 

Orientering ved styremedlemmer. 

 
 



 

SAKSFRAMLEGG 

Saksbehandler: Leena Stenkløv  

Saksnr Utvalg Møtedato 

17/5 Styret for Fosen Helse IKS 3.5.2017 

 

         
 
Godkjenning av møteprotokoller fra styremøte og strategisamling av 

21.3.2017  
 

Vedlegg: 

1. Møteprotokoll fra styremøte av 21.3.2017 

 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 

 
Vedlagt følger møteprotokoll med vedtaksprotokoller fra styremøte i Fosen Helse 

IKS 21.3.2017. 
 

 
 
Daglig leders innstilling: 

 
Møteprotokoll fra styremøte av 21.3.2017godkjennes. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 

Saksbehandler: Gaute Krogfjord/Berit Wiklund  

Saksnr Utvalg Møtedato 

17/6 Styret for Fosen Helse IKS 3.5.2017 

 
Årsmelding og regnskap 2016 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS 
vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune 

 
Vedlegg: 

1. 
 
 

2.  

Årsmelding og regnskap 2016 for Fosen Helse IKS og 
Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland 
kommune. 

Foreløpig revisjonsberetning fra Fosen 
Kommunerevisjon IKS. Deles ut i møte 

 
Sakens bakgrunn og innhold: 

 
Årsmelding og regnskap 2016 - Fosen DMS IKS og vertskommunetjenester i Ørland 
kommune  

 
Sakens bakgrunn og innhold: 

Regnskap for 2016 er nå lukket. 
 
Selskapsavtalen for Fosen Helse IKS kapittel 12 omhandler selskapets regnskap, 

utdeling med videre. Selskapsavtalen bestemmer følgende: 

12.1: Selskapets regnskap skal avlegges etter kommunale regnskapsprinsipper. 

 
12.2: Regnskapet fastsettes av representantskapet og forelegges sammen med 

årsmelding og revisjonsrapporten for den enkelte deltaker 
(kommunestyre) som melding.  

 

12.3: Etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt, kan 
representantskapet etter forslag fra styret foreta utdeling av selskapets 

midler, jfr. lov om IKS § 29. 
 

12.4: Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr. lov om   

         IKS § 28.  
 

 
Styrets myndighet i forhold til selskapets drift framgår av Lov om interkommunale 

selskaper § 13: 
 

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en 
tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at 
virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, 
selskapets års budsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 

representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll.  

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.  



 

 
Fosen Kommunerevisjon IKS er valgt som selskapets revisor.  

 
Regnskapet blir forelagt til Fosen Kommunerevisjon IKS for utarbeidelse av 
revisjonsberetning etter styrebehandling av årsmelding og regnskap 2016 er 

foretatt. Årsmelding og regnskap 2016 samt revisjonsberetning oversendes 
Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning. 

 
 
KOMMENTARER TIL REGNSKAPET: 

 
Regnskapet for 2016 viser et mindre forbruk på kr 1 370 662,-. Mindreforbruket 

fordeles med kr 833 662,- for Fosen Helse IKS og et mindreforbruk på kr 537 000,- 
for vertskommunetjenestene. Viser til regnskapets note 1. og 2.  
 

Mindreforbruket i Fosen Helse IKS skyldes bl. annet: 
 Ansvarene under Folkehelse Fosen (300, 301 og 302) der årsak er permisjon 

og vakanser gjennom hele året.  

 

 For nærmere forklaringer til budsjettavvik på enkeltposter for de ulike 
ansvar vises det til årsmeldingens kapittel 8. 

 

Strategiprosessen som styret igangsatte i 2016, sammenslåingsprosessen i Indre 
Fosen, føringer i Primærhelsemeldingen og arbeidet med kommunereformen har 

gjort at oppgaver og ansvar er i endring.   
Det er derfor usikkerhet rundt oppgaver som ønskes drevet i regi av Fosen Helse 
IKS/Fosen DMS. Blant annet annet har Folkehelse Fosen vært i en unntakstilstand 

etter beslutning fra styret. 
 

Kompetanseheving og kompetanseoverføring samt FoU er viktige oppgaver og et 
satsningsområde. Det er i driftsbudsjettene satt av små beløp til å ivareta disse 
områder. 

 
Så langt har Fosen Helse IKS finansiert kjøp av bistand fra forskningsmiljøene 

gjennom prosjektmidler. Dette er uforutsigbar finansiering og knyttet til definerte 
områder. Det er flere områder i Fosen Helse IKS sin virksomhet hvor det er 
ønskelig med følgeforskning som krever kjøp av prosjektledelse og veiledning. 

 
Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens kompleksitet og vekst de 

senere år. For å kunne nå de mål eierne har for selskapet vedtok styret å utvide 
administrasjonen med en 100 % stilling for forskning og utvikling. FoU-koordinator 
startet 1.8.2015, og stillingen har vært finansiert med skjønnsmidler fra 

Fylkesmannen og midler fra driftsfond. 
 

Styrets vedtak i sak 17/12 om disponering av driftsfond til investeringer og 
kompetanseheving og representantskapets oppfølging i sak 1/13 søkes gjort  

gjeldende for 2017. 
 
 

Daglig leders innstilling: 
 

1. Styret godkjenner årsmelding og regnskap 2016. 



2. Mindreforbruk innenfor Fosen Helse IKS og Fosen DMS pålydende kr. 1 370 

662,- avsettes til disposisjonsfond.  
 

3. Styret vedtar i ht. vedtak i sak 17/12 at disposisjonsfondet benyttes til kjøp av 
medisinsk utstyr, senger og videreutdanninger i Fosen DMS. 
 

4. Årsmelding og Regnskap 2016 samt endelig revisjonsberetning oversendes 
Representantskapet i Fosen Helse IKS til endelig godkjenning. 

 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 

Saksbehandler: Leena Stenkløv/Berit G.Wiklund 

Saksnr Utvalg Møtedato 

17/7 Styret for Fosen Helse IKS 3.5.2017 

 

         
Rask psykisk helsehjelp – veien videre 

 
Vedlegg: 
Ingen  

 
Sakens bakgrunn og innhold: 

 
Rask psykisk helsehjelp har i prosjektperioden rapportert markant nedgang i 
symptomtrykk, økning i livskvalitet og forbedring av arbeidsevne. Piloten på Fosen 

– som den eneste interkommunale – har i tillegg en fordel som de enkeltvise 
pilotkommunene ikke kan vise til: RPH på Fosen har kunnet gi tilbud til 

kommuneansatte, som ikke ønsker hjelp  fra behandlere i egen organisasjon.  
 
Statistikken viser betydelig og kontinuerlig økning i antall henvendelser fra starten 

i 2013. Samtidig har RPH blitt redusert med 40% stilling, og mistet en merkantil 
ressurs som har tatt imot alle henvisninger. RPH er i ferd med å få en for lang 

ventetid med tanke på formålet med å gi tidlig hjelp, og kan dermed ikke gå ut og 
aktivt informere om tjenesten.  

 
I Sintefs rapport over kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for 2015 kommer det 
frem at selv om de fleste norske kommuner vurderer sine tjenester som gode, er 

bare ti prosent av årsverkene for tjenester til voksne brukt på gruppen med milde 
og kortvarige problemer. Dette til tross for at disse utgjør den største gruppen av 

psykiske plager og lidelser i befolkningen.  
 
Administrasjonen la frem problemstillingene vedrørende dårlig kapasitet for 

Lederforum helse og omsorg Fosen den 7.april. Lederforumet gikk da ikke inn for å 
øke ressursen (tilbake til opprinnelig nivå).  

 
RPH er en ønsket nasjonal satsning for å gi tidlig hjelp og som sammen med 
forebyggende arbeid bidrar til å redusere psykisk uhelse.  Helsedirektoratet legger 

til grunn at RPH blir et lovpålagt tilbud fra 2020. Styret for Fosen Helse IKS har 
vedtatt at RPH etter pilotperioden skal være et fast tilbud. 

 
Folkehelseinstituttets studie «Rask psykisk helsehjelp: Evaluering av de første 12 
pilotene i Norge» fra 2016 (som Fosen er en del av) viste gode resultater, i tråd 

med med modellens opprinnelsesland England. For å forsterke 
forskningsgrunnlaget satte Folkehelseinstituttet i gang en randomisert kontrollert 

studie (RCT) i de nyeste pilotene Kristiansand og Sandnes. Den nye RCT-studien 
gjennomføres  med en kontrollgruppe, og vil dermed kunne sammenligne RPH med 
ingen eller ordinær behandling.  

 

 



RPH på Fosen har utviklet nye metoder, som tur-kursgruppe, og materiell for 

veiledet selvhjelp. Folkehelseinstituttet ser at en burde evaluere slikt nytt 
materiell. 

 
Administrasjonens vurdering er at RPH bør fortsette slik den opprinnelig ble 
dimensjonert, inntil man vet mer om hvordan den nasjonale satsningen på psykisk 

helse- og rusarbeid, inklusive RPH, utvikler seg. En økning av av ressursen med 
50% stillingsressurs (dvs. tilbake til opprinnelig nivå) vil koste 350.000 kroner. 

Administrasjonen ser at dette kan gjennomføres innenfor tilskuddet som RPH har 
fått for 2017. 
 

 
Daglig leders innstilling: 

 
Styret vedtar en tilbakeføring av RPH til det opprinnelige nivået i piloten, som 
tilsvarer en økt stillingsressurs på 50%. Styret forutsetter at endringen kan 

gjennomføres innenfor budsjettrammen for 2017.  
 


