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Representantskapets medlemmer:  
Marker:    Ordfører Kjersti Nythe Nilsen   Barbro Kvaal 
Skiptvet:  Ordfører Svein Olav Agnalt  Anne-Grethe Larsen 
Spydeberg:  Ordfører Knut Espeland              Morten Strande 
Askim:  Ordfører Thor Hals                Toril Bergene  
Eidsberg:  Ordfører Erik Unaas   Kjetil Igletjern 
Hobøl:  Ordfører Håvard W. Osflaten  Håvard Jensen 
Trøgstad: Ordfører Ole André Myhrvold Tor Melvold 
   
Vennligst videresend til rette vedkommende dersom det er forandringer i sammensetningen 
av kommunens representanter. 
     

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 
 19.juni 2015 kl. 9:00 – 10:00 på Kulturtorget i Mysen 

 

Sak 8/15   
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saksliste. 
Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen. 
 

 
Sak 9/15 Rehabilitering av selskapets lokaler 
Vedlegg 1: Kostnadskalkyler  og  tegninger.   

 
Styrets innstilling til representantskapet:  
Prosjekt for rehabilitering og nybygg av lokaler for legevakt legges ut på anbud og 
gjennomføres i overenstemmelse med fremlagte tegninger og kostandskalkyler.  
 
Representantskapets vedtak:         

 
Sak 10/15 Sluttrapport – IKS ressursgjennomgang 
Vedlegg 2: Sluttrapport IKS ressursgjennomgang   

 
Bakgrunn :  

Styret har inngått avtale med Norsk Kommunerådgivning i henhold til Representantskapets 

vedtak av 28. april då.   

Utdrag fra avtalen: 

Mål 
Hovedmålet for fase 2 i Helsehuset er å identifisere hvilken tjenesteportefølje og organisasjonsmodell 

som gir både kvalitative, faglige og økonomiske insentiver for drift av Helsehuset IKS på lang sikt. 

 Styret ber om at det gjennomføres en identifisering / kartlegging av produksjonsbehov for 

både dagens og mulige fremtidige tjenester for selskapet, samt at det foretas en intern 

ressursgjennomgang for å kartlegge bruk av selskapets ressurser. 

 Basert på kartleggingen skal det foreslås en organisasjonsmodell hvor organisering av  

tjenesteområder og fordeling av ressurser og fagkompetanse fremgår. 
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Fordeling av oppgaver mellom helsehuset og Norsk Kommunerådgivning gjøres løpende, 
men følgende hovedprinsipper gjelder: 

o Helsehuset og Norsk Kommunerådgivning samarbeider om å utarbeide/velge 
metoder, modeller og skjematikk 

o Norsk Kommunerådgivning er hovedansvarlig utfører av 
kartleggingsaktivitetene, men Helsehuset deltar både som intervjuobjekter og 
diskusjonspartner  

o Helsehuset og Norsk Kommunerådgivning er i utgangspunktet begge med i 
møter med kommunene og kommuneoverlegene 

o Norsk Kommunerådgivning fører rapporten i pennen 
 
Organisering 
Følgende prinsipper er avtalt for organiseringen av prosjektet: 

 Norsk Kommunerådgivning er ansvarlig for fremdrift og kvalitet i prosjektet.  

 Det er en forutsetning at daglig leder i Helsehuset og Norsk Kommunerådgivning ved Erik 
Fjornes har løpende avstemninger om fremdrift og resultater. Ved ulike syn på arbeidet 
og/eller resultater dokumenteres begge syn i sluttrapporten. Men det er en plikt for 
begge å søke felles syn så langt det lar seg gjøre.  

 Styret i Helsehuset fungerer som en styringsgruppe for prosjektet med styreleder som 
primærkontakt. 

 Det innkalles minst én gang før avleggelse av rapport representanter for kommunene 
og/eller kommuneoverlegene som referansegrupper (Helsehuset er ikke ansvarlig for at 
representantene i referansegruppene faktisk møter.) 

 
 
Styrets innstilling til representantskapet:  
Rapporten tas til orientering.  Det igangsettes implementering av tiltak. 

 
 
Representantskapets vedtak:         
 


