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REPRESENTANTSKAPSMØTE 
 

Det innkalles til representantskapsmøte for Helsehuset – Indre Østfold Medisinske 

Kompetansesenter IKS 

Tid: Fredag 27. april, kl. 09-09.30                                              Sted: Hobøl Kommunehus 

 

Representantskapsmøte 01/2018 

1/18  Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/18 Valg av to representanter til å undertegne protokoll 

3/18  Evaluering finansieringsmodellen 

4/18 Årsberetning og årsregnskap 2017 

5/18 Forpliktelser ved uttreden 

6/18 Eventuelt 

 

Vedlegg: 
Sak 4/18: Årsberetning 2017  
Sak 4/18: Årsregnskap 2017 
Sak 4/18: Revisorberetning 2017 
Sak 5/18: Saksfremlegg Forpliktelser ved uttreden 
 
 

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Beslutningssak 

SAKEN GJELDER 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av saksliste 
 
Representantskapets vedtak:            
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Sak 2/18 Valg av to representanter til å undertegne protokoll 

Beslutningssak 

SAKEN GJELDER 
Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen 
 
Representantskapets vedtak:            
 
 

Sak 3/18 Evaluering av finansieringsmodellen 

Beslutningssak 

 

SAKEN GJELDER 
Helsehusets finansieringsmodell har blitt endret flere ganger siden oppstart. Daglig leder fikk i 
oppdrag fra styret via rep.skapet å evaluere modellen med rådmennene. 
 
Fra evalueringen: 
Hensikten med finansieringsmodellen bør være forutsigbarhet for Helsehuset, rettferdighet for 
eierkommunene og stimulere til mest mulig bruk av tjenestene.  
 
Rammefinansieringen i 2017 har vist at det har stimulert til økt bruk av sengene på døgnenheten, 
med tilnærmet 100 % belegg. Det har også vært forutsigbart økonomisk for selskapet. Men modellen 
kan oppleves urettferdig for eierkommunene ved at noen kommuner bruker mer enn sin andel. 
Dette vil trolig jevne seg ut hvis man ser statistikken over flere år, men på kort sikt vil en avregning 
ved årets slutt, med oppgjør ved merforbruk over en avtalt prosentsats gjøre det mer rettferdig.  
En avregning bør skje først ved ett visst merforbruk. En avregning ved for lav prosentsats kan gjøre at 
det blir en økonomisk spekulasjon av bruken av sengene. 
 
Erfaringer fra de siste årene har vist at kommuner i perioder kan ha økt behov for senger på 
Helsehuset, dette er blitt løst der og da, men det bør også inn i selskapets avtaleverk.  
 
Styrets innstilling til representantskapet:  
Styret anbefaler å legge til punktene d) og e) for selskapets finansieringsmodell i «Eierstrategi med 
økonomiplan for 2018-2021»: 
 
Følgende finansering, gjeldende fra 1.1.2018, legges til grunn ved uttak av tjenester fra selskapet: 

a) Hver av eierne betaler sin andel etter innbyggertall gjennom rammeoverføring. 10 % av 
rammen belastes likt mellom eierkommunene 

b) Ved etterspørsel etter rådgivning, kurs, undervisning eller andre tjenester utover det som 
ligger i rammen kan det etter avtale faktureres faktiske kostander knyttet til tjenesten.  

c) Overføring av finansieringsandel gjøres to ganger per kalenderår og forskuddsvis etter 
faktura.  

d) Årsforbruk på mer enn 5 % av eierandelen på sengene på Døgnenheten (KAD og USK) 
etterfaktureres ved årets slutt. 

e) Hvis en eller flere kommuner har midlertidig behov for egen avtale på døgnplasser for ekstra 

kompliserte pasienter i en tidsbegrenset periode, utover egen andel, skal selskapet gi rom for 

det etter selvkostprinsippet. 

 
Representantskapets vedtak:            
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Sak 4/18 Årsberetning og Årsregnskap 2017 

Beslutningssak 

SAKEN GJELDER: 
Selskapet legger frem revisorgodkjent årsberetning og revisorgodkjent årsregnskap for 
2017. 
 
I 2017 er driftsregnskapet i balanse etter delvis strykning av avsetning til disposisjonsfond. 
Det ble satt av 46 113,50 på disposisjonsfond.  
 
I forbindelse med innflytning i nye legevaktslokaler var det planlagt, og satt av, et større 
investeringsbudsjett enn tidligere, totalt 1 705 000. Dette ble regulert til 2 105 000 etter 
vedtak i rep.skapet våren 2017. Etter strykning av inndekning av tidligere års underskudd 
på kr 253 488  ble investeringsregnskapet avsluttet med et regnskapsmessig underskudd på 
171 142,72. Akkumulert udekket i investeringsregnskapet er totalt kr 424 630,72. 
Hovedsakelig skyldes underskuddet på investeringer høyere kost på investering av ny IKT-
plattform og endringer på innkjøp underveis i innflytningen av ny legevakt. Dette anbefales 
å finansieres gjennom en økning av overføring fra drift, i tillegg vil det ikke foretas nye 
investeringer i 2018 da dette ble forskuttert i 2017.  
 
Det anbefales i behandling av regnskapet at udekket i investeringsregnskapet dekkes inn i 
2018 ved å omdisponere 220 000 fra investeringer i 2018, bruke midler avsatt på 
disposisjonsfondet, 46 113,50, og beregne 158 517,22 i økte inntekter. 
 
Det medfører følgende endringer: 

Konto Tekst Budsjett Økt. utg. Red. utg.

Fra Til Red. innt. Økt. innt.

Sak: Styrevedtak 35/18

177500.31000.256 Fakturering merforbruk høyt belegg 158 517,22   

157000.31000.241 Overføring til inv.regnskapet 370 000,00   528 517,22   158 517,22   

019500.31100.241 Ingen inv. I 2018 100 000,00   -                  100 000,00   

020000.31100.241 Ingen inv. I 2018 150 000,00   -                  150 000,00   

052900.31000.172 Økt budsjett til KLP egenkapinnsk. 120 000,00   150 000,00   30 000,00     

053000.31000.241 Dekning av tidl.års udekket -                  424 630,72   424 630,72   

094000.31000.241 Bruk av disp.fond -                  -46 113,50    46 113,50      

097000.31000.241 Overføring fra driftsregnskapet -370 000,00  -528 517,22  158 517,22   

613 147,94   613 147,94    
 
Styrets innstilling til representantskapet:  

1. Årsberetning godkjennes 
2. Årsregnskap godkjennes 
3. Udekket i investeringsregnskapet 2017 dekkes inn ved bruk av disp.fond 46 113,50, 

omdisponering av investeringsmidler, 220 000, og overføring fra driftsbudsjettet (økte 
inntekter) 158 517, 22. 

 
Representantskapets vedtak:            
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Sak 5/18 Forpliktelser ved uttreden 

Beslutningssak 

 

SAKEN GJELDER: 
I forbindelse med at Skiptvet kommune har meldt seg ut av Indre Østfold Medisinske 

Kompetansesenter IKS, bes styret foreta en gjennomgang av underlag og gjøre beregninger for de 

forpliktelser Skiptvet kommune hefter ved på uttredelsestidspunktet 

Styrets innstilling til representantskapet:  

Representantskapets vedtak:    

Sak 6/18 Eventuelt  

 

 


