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Ørland
Indre Fosen
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Fra Fosen helse IKS – administrasjon og ledere av ansvarsområder:
Leena Stenkløv, daglig leder
Kjersti Groven, konst. driftssjef
Eirik Aronsen, leder strategiske satsninger
Rita Langvold, prosjektleder for ALIS
Geir Aune, økonomisjef

Sakstittel

Lukket

Saksnr
ST 21/4
ST 21/5
ST 21/6

ST 21/7
ST 21/8

Saker til behandling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Utredning av interkommunal legevakt og
legevaktsentral på Fosen
Samarbeidsavtale mellom Fosen helse IKS og St.
Olavs hospital HF – særavtale. St. Olavs innspill
ventes snarlig. Hvis det ikke kommer før møtet,
utsettes saken.
Årsmelding og regnskap. Økonomisjefen
ferdigstiller regnskapet tidlig uke 16. Årsmelding og
regnskap ettersendes.
Medlemskap i Samfunnsbedriftene

Orienteringssaker
a.

Helseplattformen – felles innføring på Fosen. Sak på Lederforumets
møte 9. april.

b.

Fosen helse IKS – rapportering på handlingsplan 2020-2024. Eirik
Aronsen presenterer. Vedlegg.

c.

ALIS - utdanning av spesialister i allmennmedisin – Fosens modell.
Rita Langvold presenterer.

d.

Dialyse – status.

e.

Helseveileder – fra prosjekt i Fosen helse til fast tjeneste i
kommunene fra 2022. Sak på Lederforumets møte 9. april.

f.

ASU og fagråd – oversikt over representanter. Vedlegg.

g.

Samhandlingsleder for kommunene i opptaksområdet til St. Olavs
hospital (avtalekommunene). Runar Asp slutter i stillingen, og den
blir lyst ut. Kommunegruppene har gitt tilbakemelding om at de
fortsatt står bak ordningen med denne stillingen; ansvar/oppgaver,
organisering, finansiering mv.

h.

Regional samhandlingskonferanse i Midt-Norge 28. april arrangeres i
samarbeid mellom Helse-Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal, Helse
Nord-Trøndelag, St. Olavs hospital og KS/kommunene. Program og
påmelding:
https://ks.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49998
Konferansen er relevant for ledere, rådgivere, fagansvarlige osv. på
ulike nivåer. Den er digital (gratis) og har ingen begrensninger på
antallet deltakere per kommune.

i.

Samarbeid kommunene og NTNU; Kompetanse, utvikling,
innovasjon: Kommunenes mulighet til å delta i ulike
samhandlingsfora. Bl.a. er prodekan i Medisin og helse -fakultetet
Toril Forbord oppnevnt som observatør fra NTNU i ASU og innkalles
på sak. Vedlegg.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr.
Utvalg
21/4
Styret for Fosen helse IKS

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

Møtedato
22.4.2021

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Eirik Aronsen
Saksnr
Utvalg
21/5
Styret for Fosen helse IKS

Møtedato
22.4.2021

Utredning av interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen

Sakens bakgrunn og innhold:
Fosen helse IKS fikk en henvendelse fra Indre Fosen kommune i desember 2020
om å utrede felles interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen, etter at
man identifiserte flere utfordringer knyttet til legevakt i forbindelse med
utarbeidelse av helse- og omsorgsplan. Det er satt ned en arbeidsgruppe
bestående av kommunenes kommuneoverleger og enhetsledere med ansvar for
legekontor. I tillegg stiller St. Olavs hospital med fagressurs innen
ambulansefaget. Fosen helse IKS stiller med økonomi og fagressurs, og har
ansvaret for prosessledelse. Styringsgruppen består av øverste helseledere fra
kommunene samt klinikksjef for akuttmottaket på St. Olavs hospital.
Det er foreløpig gjennomført tre arbeidsgruppemøter, og to styringsgruppemøter.
Tillitsvalgte er også involvert, og vil ha mulighet til å gi innspill gjennom hele
prosessen. Det har vært ønskelig fra styringsgruppen å avklare spørsmål om
legevaktsentral først, og konsentrere arbeidet rundt legevakt.
Det er gjort en nøktern beregning av å ha en døgnbemannet legevaktsentral på
Fosen. Beregningene viser at dette vil bli en dyrere ordning sammenlignet med
hva man betaler for å være del av legevaktsentralen i Orkdal. Når kommunene i
tillegg har utfordringer med å rekruttere sykepleiere til lovpålagte oppgaver, og
at risikoen knyttet til bemanning, rekruttering og oppetid vil hvile på kommunene
anbefaler arbeidsgruppen å ikke etablere legevaktsentral på Fosen. Det er også
gitt tilbakemeldinger på at legevaktsentralen i Orkdal er kvalitetsmessig svært
god, med erfarne operatører. Styringsgruppen stiller seg bak anbefalingen fra
arbeidsgruppen.
I henhold til mandat skal arbeidsgruppen vurdere minst to alternative modeller
til dagens organisering av legevakt. I styremøte vil det gis en grov skisse over to
ulike alternative modeller som arbeidsgruppen jobber med. Det vil også gis en
orientering om faktagrunnlaget som ligger til grunn for vurderingene om
legevaktsentral og pågående diskusjoner om legevakt.
Daglig leders innstilling:
Styret tar saken til orientering, og stiller seg bak anbefalingen om å ikke etablere
legevaktsentral på Fosen.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr
Utvalg
21/6
Styret for Fosen Helse IKS

Møtedato
22.4.2021

Samarbeidsavtale mellom Fosen helse IKS og St. Olavs hospital HF –
særavtale
Styret godkjente forslaget til særavtale som sitt grunnlag for forhandlinger
mellom partene i møte 16.februar. Forslaget ble sendt til St. Olavs hospital 26.
februar. Vi avventer svar fra St. Olavs hospital på hvordan de tenker at saken
tas videre.
Daglig leders innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr
Utvalg
21/7
Styret for Fosen Helse IKS

Årsmelding og regnskap
Dokumentene ettersendes.
Daglig leders innstilling:

Møtedato
22.4.2021

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr
Utvalg
21/8
Styret for Fosen Helse IKS

Møtedato
22.4.2021

Medlemskap i Samfunnsbedriftene
Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kommunalt
eide selskaper i Norge (tidligere KS Bedrift). Den organiserer rundt 550 bedrifter
innen en rekke bransjer. Felles for disse er at de har et samfunnsoppdrag.
Samfunnsbedriftene https://www.samfunnsbedriftene.no
•
•
•
•

støtter medlemmene i rollen som arbeidsgiver, og deltar i forhandlinger
av tariffavtaler for kommunalt eide bedrifter
gir juridiske råd som er tilpasset selskaper i kommunalt eie
arbeider for bedre rammebetingelser
arrangerer møteplasser og skaper nettverk rammevilkår.

Et eksempel på nytteverdi for Fosen helse IKS er forslaget om å endre IKS-loven
slik at både fjernmøter og elektronisk signatur blir til permanente muligheter for
bedrifter som har selskapsformen IKS, som Samfunnsbedriftene har jobbet for.
Det ventes at lovendringen blir vedtatt før den midlertidige adgangen til
fjernmøter utløper den 1. juni i år.
https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/advokattjenester/fjernmoter-ogelektronisk-signering-blir-varig-mulighet-for-ikser/
Fast kontingent for bedrifter med 24 ansatte eller mindre er kr 15.000. Variabel
del av kontingent er 0,32 prosent av bedriftens samlede
arbeidsgiveravgiftspliktige lønnsytelser fra foregående år. Fosen helse har
lønnsutgifter for tilsammen 7 stillinger.
Daglig leders innstilling:
Styret vedtar at Fosen helse IKS melder seg inn i Samfunnsbedriftene.

