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Interkommunalt selskap
9.00-12.00

Navn

Funksjon

Representerer

Per Ola Johansen
Emil Raaen
Kjetil Mjøsund
Vigdis Espnes Landheim
Ann Sissel Wangberg Helgesen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Åfjord
Ørland
Indre Fosen
Trøndelag fylkeskommune
Værnesregionen DMS

Torkil Østraat
Reidun Hindrum
Marit Knutshaug Ervik

1. varamedlem
2. varamedlem.
3. varamedlem

Ørland
Indre Fosen
Ørland

Fra Fosen helse IKS – administrasjon og ledere av ansvarsområder:
Leena Stenkløv, daglig leder
Kjersti Groven, konst. driftssjef
Eirik Aronsen, leder strategiske satsninger

Sakstittel

Lukket

Saksnr
ST 21/12
ST 21/13
ST 21/14

Saker til behandling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Utredning av interkommunal legevakt på Fosen –
status for arbeidet
Rapportering på handlingsplan 2020-2024 for Fosen
helse IKS

Orienteringssaker
a.

Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.

b.

Post- og arkivløsning for Fosen helse IKS
Sammenfatning av Samfunnsbedriftenes svar vedrørende
journalplikten:
Fosen helse IKS er omfattet av offentlighetsloven og plikten etter §
10 til å føre journal. Dette innebærer at vi er forpliktet til å
registrere og ha oversikt over alle inngående og utgående
dokumenter til bedriften. Her kommer også arkivreglene inn med
bestemmelser om bevaring og arkivering. Dokumentbegrepet er
teknologinøytralt, dvs. både papirdokumenter og e-poster er
omfattet.
Organer som omfattes av loven kan gjøre dokumenter allment
tilgjengelige på internett, med unntak av taushetsbelagte
dokumenter.
Med hjemmel i § 10 andre ledd er det gitt forskrift om at organer
som fører elektronisk journal skal gjøre dette tilgjengelig på nett. I
følge Samfunnsbedriftenes jurist er vi ikke omfattet av plikten til å
føre elektronisk journal. Dermed er vi heller ikke rettslig forpliktet til
å gjøre postlisten elektronisk tilgjengelig på nett
Derimot fremgår det av forskriften at alle organer som er omfattet
av offentlighetsloven, «kan gjere dokument tilgjengelege for
ålmenta på Internett.» Ut fra at vi er en offentlig heleid virksomhet
og klart er omfattet av offentlighetsloven, så bør vi tilstrebe å ha
postlisten tilgjengelig slik at den er søkbar for allmennheten.
Det er ikke behov for å anskaffe en omfattende løsning lik den man
har i deler av forvaltningen. Viser her til løsningen eInnsyn, som
blant annet departementer, direktorater og mange kommuner
bruker (https://einnsyn.no/informasjon/om-oss). Den vil koste en
del, og være overdimensjonert for vårt behov.

I følge Samfunnsbedriftene bør det være tilstrekkelig at postlisten
(dokumentoversikten) gjøres tilgjengelig via en lenke på bedriftens
egne nettsider. Dermed kan allmennheten søke om innsyn i
dokumenter de ønsker å se nærmere på. Innsynsbegjæringer må
behandles etter reglene i offentlighetsloven kapittel 2.
Taushetsbelagte opplysninger skal det som hovedregel ikke gis
innsyn i og bør heller ikke fremkomme i postlisten.
c.

Samarbeid mellom NTNU og kommunene
Notat til Kommunegruppenettverket Helse Trøndelag 1. juni 2021
vedlegges.

d.

Samarbeidsavtalen mellom St. Olavs hospital og Fosen helse
Muntlig orientering om status gis på møtet.

e.

Ny helseleder i Indre Fosen

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr.
Utvalg
21/12
Styret for Fosen helse IKS

Møtedato
11.6.2021

Godkjenning av innkalling og saksliste
Daglig leders innstilling:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Eirik Aronsen
Saksnr
Utvalg
21/13
Styret for Fosen helse IKS

Møtedato
11.6.2021

Utredning av interkommunal legevakt på Fosen – status for arbeidet
Prosjektleder orienterer om status i arbeidet.

Daglig leders innstilling:
Styret tar orienteringen om status for utredning av interkommunal legevakt til
orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Eirik Aronsen
Saksnr
Utvalg
21/14
Styret for Fosen Helse IKS

Møtedato
11.6.2021

Rapportering på handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse IKS
Saken ettersendes.
Daglig leders innstilling:
Styret tar rapporteringen på handlingsplan til orientering.

