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Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Per Ola Johansen Leder Åfjord kommune 
Emil Raaen Nestleder Ørland kommune 

Kjetil Mjøsund Medlem Indre Fosen kommune 
Ann Sissel Wangberg Helgesen Medlem Værnesregionen DMS 

Vigdis Espnes Landheim  Medlem Trøndelag fylkeskomm. 
   
Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   
Varamedlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Torkil Østraat 1. varamedlem Ørland kommune 

   
Varamedlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer  

Reidun Hindrum  2. varamedlem Indre Fosen kommune 
Marit Knutshaug Ervik 3. varamedlem Ørland kommune 

   
Fra Fosen helse IKS - administrasjonen og ledere av ansvarsområder: 

Leena Stenkløv Daglig leder  
Eirik Aronsen Leder strat. satsninger  

  



  
 

Saksnr 

Sakstittel  Lukket 

 Saker til behandling  

ST 21/15 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 21/16 Utredning av interkommunal legevakt på Fosen – 

status for arbeidet 

 

ST 21/17 Rapportering på handlingsplan 2020-2024 for Fosen 

helse IKS 

 

ST 21/18 Evaluering og utvidelse av stipendordning for 

sykepleiere og vernepleiere 

 

 

 

 
Orienteringssaker 
 

 
a. Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.  

Det er opprettet en regional gruppe som har lagt en plan for felles 
oppgaver. 
Emil Raaen orienterte om Ørland kommunestyres behandling av HP. 

 
b. Referat fra Lederforum helse og omsorg Fosen 

Referatet var sendt ut med innkallingen. 

 

c. Dialyse 

Eirik Aronsen orienterte: Etablering er i rute. Opplæring av ansatte 

pågår. 

 

d. Post- og arkivløsning for Fosen helse IKS 

Fosen helse har papirarkiv. Innsyn må ivaretas via hjemmesiden for 
selskapet. 

Styret ønsker fortsatt å få Fosen helse IKS inn som en del av den 
kommunale post- og arkivløsningen. Torkil Østraat undersøker hvor 
arbeidet på dette står i Fosen IKT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Saker til behandling 

 

         
 

ST 21/15 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Daglig leders innstilling: 

 
Styret godkjenner innkalling og saksliste.  

 
 

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 8.9.2021 
 
Styrets vedtak: 

 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 

 

 

 

  



 

ST 21/16 Utredning av interkommunal legevakt på Fosen – 

rapport fra arbeidsgruppen 
 
Daglig leders innstilling: 

 
Styret gir sin tilslutning til anbefalingene i rapporten fra arbeidsgruppen for 

utredning av interkommunal legevakt på Fosen.  
 
 

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 8.9.2021 

 
Sakens bakgrunn og innhold: 

 

Fosen helse IKS ved prosjektleder Eirik Aronsen presenterte analyser og 

anbefalinger fra Utredning av interkommunal legevakt og legevaktsentral på 
Fosen. Rapporten ligger som vedlegg. 
Det er en samlet arbeidsgruppe og styringsgruppe som støtter anbefalingene i 

rapporten. 
 

 
Styrets drøfting: 
 

Styret berømmet arbeidet som er gjort og var særlig tilfreds med 
kunnskapsgrunnlaget som rapporten bringer inn. 

  
 

Styrets vedtak: 
 
Styret gir sin tilslutning til anbefalingene i rapporten fra arbeidsgruppen for 

utredning av interkommunal legevakt på Fosen, og legger den frem for 

representantskapet med følgende innstilling: 

Representantskapet gir sin tilslutning til anbefalingene i rapporten fra 

arbeidsgruppen for utredning av interkommunal legevakt på Fosen, og 

oversender rapporten for behandling i kommunestyrene i Indre Fosen, Ørland og 

Åfjord. 

 

 

 
  

 



 

ST 21/17 Rapportering på handlingsplan 2020-2024 for Fosen 

helse IKS 
 
Daglig leders innstilling: 

 
Styret tar rapporteringen på handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse til 

orientering. 
 

 
Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 8.9.2021 
 

 
Styrets behandling: 

 
Styret var tilfreds med fremdriften på handlingsplanens innsatsområder.  

 
 
Styrets vedtak: 

 
Styret tar rapporteringen på handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse til 

orientering. 

 

 

  



ST 21/18 Evaluering og utvidelse av stipendordning for 
sykepleiere og vernepleiere  
 

Daglig leders innstilling: 
 

Styret godkjenner videreføring av stipendordningen for sykepleiere/vernepleiere 
med tilknytning til Fosen ved bruk av midler fra driftsfond inntil 600.000 kroner 

pr. år i inntil to år.  
 

 
Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 8.9.2021 
 

Sakens bakgrunn og innhold: 
 

Felles strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere på Fosen har siden 2019 
vært rammen for et langsiktig arbeid med: 
 

- desentralisert sykepleierutdanning 
- tilbud om stipend til studenter med tilknytning til Fosen, med bindingstid 

- etablering av mentorordning for nytilsatte 
- styrket veilederkompetanse i kommunene og 
- samarbeid med NTNU om praksisstudier på Fosen. 

 
Disse tiltakene er gjennomført/under gjennomføring og vurderes som vellykket.  

 
Strategi og handlingsplan for Fosen helse har også et tiltak for å styrke satsning 
på vernepleiere og fagarbeidere 2023-2024.  

  
Styret godkjente 3. mars 2020 bruk av midler fra driftsfond inntil 600.000 kroner 

pr. år i en to-årsperiode til stipend- og mentorordning. 
 
Lederforumet konstaterte 27. august 2021 at stipendordningen har vært en 

suksess og fattet et vedtak om videreføring.  
 

Vedtak i Lederforum helse og omsorg Fosen: 
 

Lederforumet ber om at Fosen helse fremmer en sak til styret om videreføring av 
stipendordningen for desentralisert utdanning til å omfatte vernepleierstudenter. 
 

Styrets behandling: 

 
Styret drøftet dilemmaer med særskilte satsninger som innebærer at man 
konkurrerer om knappe ressurser. Det er også lønnsforskjeller mellom spesialist- 
og primærhelsetjenesten som bidrar til skjevheter i rekrutteringsmuligheter.  

 
 

Styrets vedtak: 
 

Styret godkjenner videreføring av stipendordningen for sykepleiere/vernepleiere 
med tilknytning til Fosen ved bruk av midler fra driftsfond inntil 600.000 kroner 
pr. år i inntil to år.   


