
 

Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS 
Eventyrvn. 2, 1807 Askim, org.nr. 979351909 

 

Representantskapets medlemmer:  
Marker:    Ordfører Kjersti Nythe Nilsen   Barbro Kvaal 
Skiptvet:  Ordfører Svein Olav Agnalt  Anne-Grethe Larsen 
Spydeberg:  Ordfører Petter Schou              Heidi Eriksen 
Askim:  Ordfører Thor Hals                John Altenborn  
Eidsberg:  Ordfører Erik Unaas   Janne M Ultvedt 
Hobøl:  Ordfører Olav Breivik   Håvard W. Osflaten  
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 
 13.november 2015 kl. 13:30 – 14:30 Spydeberg, kommunestyresalen 

 
 

Sak 11/15   
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saksliste. 
Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen. 
 
 
Sak 12/15 Budsjett 2016 
Vedlegg 1:  Budsjett 2016 med kommentarer    

 
Styrets innstilling til representantskapet:  

Styret anbefaler at Budsjett 2016 vedtas med tilleggsbevilgninger pålydende 1 780``  utover 
vedtatt ramme i representantskapet 19.6.2015 for å sikre at Helsehuset IKS er et tverrfaglig 
kompetansesenter som både utvikler og gir helsetilbud.  
 

Fordeling av økning utover ramme vedtatt i representantskapsmøte 19.6.2015: 
 

 0,2 årsverk medisinsk faglig rådgiver for Samfunnsmedisin legges tilbake etter 
signaler fra eiere for å unngå uønskede konsekvenser og økt belastning på 
kommuneoverlegefunksjonen i den enkelte eierkommune. Dette utgjør 280`.  

 Sluttrapporten fra IKS ressursgjennomgangen forutsetter at det i forbindelse med 
overtakelse av ansvar for beredskap på dagtid ikke overføres ressurser i 
overenstemmelse med det tilbudet som eierkommuner aksepterte. Selskapet er ikke 
i stand til å levere det tjenesteinnholdet for beredskap 24/7 som ble avtalt med 
eierkommuner uten at det bevilges nødvendige midler. Det overføres 600`til 
legeressurser i forbindelse med overtakelse av beredskap på dagtid. 

 Vedtatte rammer 19.6.2015 gir et selskap som ikke kan oppfylle sin rolle som et 
kompetansesenter i overenstemmelse med eier og selskapsstrategi. Rammen gir et 
selskap som i all hovedsak drifter tjenester. Det tilføres 500` for å sikre at selskapet 
kan oppfylle sin rolle som kompetansesenter. 
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 Det er et netto avvik som følge av bristende forutsetninger i sluttrapporten etter IKS 
ressursgjennomgangen. Dette er tiltak som ikke er realiserbare gjennom 
reforhandling av driftsavtaler mv (herunder blant annet medisiner, forbruksmateriell, 
renhold, vask av tøy og lønn -og regnskapstjenester). Det bevilges 400 `utover 
rammen som følge av dette. 

  

 
Representantskapets vedtak:         
 
Sak 13/15 Selskapsstrategi med Økonomiplan 2016-2019 
Vedlegg 2: Selskapsstrategi med økonomiplan 2016-2019   

 
Styrets innstilling til representantskapet:  
Selskapsstrategi med Økonomiplan 2016-2019 vedtas. 

 
Representantskapets vedtak:         
 


