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VLMS-E styre 

 

Saksliste  

       

MØTESTED Møterom Sigurd Lybeck TID Onsdag 11.04.18 kl. 08.30 – 11.00 

DELTAKERE Martin Sæbu, Arne Leite, Åshild Reien, Jorun Ødegård Bjerke, Kai Egil 

Bachér 

REFERAT TIL Deltakere i møtet 

NESTE MØTE  REFERENT  

 

SAK INNHOLD 

 

ANSVAR/ 

VEDLEGG 

1/18 Godkjenning av referat fra møte 02.10.2017 

 

Referatet vedlagt. Dokumtet ligger også på hjemmesiden til VLMS 

 

Behandling i møtet: 

Konklusjon: 

20180403094101337

.pdf
 

2/18 Regnskap og årsberetning 2017 

 

Forslag til regnskap, noter og styrets årsberetning vedlagt. 

Revisjonsberetning ettersendes når denne foreligger. 

  

Behandling i møtet: 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styret godkjenner regnskap og årsberetning for 2017. 

Styret foreslår at mindreforbruk drift 2017 kr. 1.085.203 disponeres 

slik: 

 

Oppdekking av negativt disposisjonsfond drift        711.049 

Oppdekking av udekket i investeringsregnskapet 374.154 

   

Sum disponert              1.085.203 

 

Etter foreslått disponering vil disposisjonsfond drift være kr. 0, og 

udekket beløp i investeringsregnskapet er kr. 5.395.648. 

20180405171631971

.pdf
 

3/18 Sikkerhet ved legevakten 

 

Vedlagt brev fra Innlandet politidistrikt v/driftsenhet Valdres. Styret 

må drøfte om videoovervåkning skal vurderes. Videre må styret 

avklare om det er eierelskapet eller tjentesten som evt. skal iverksette 

dette tiltaket. 

 

Behandling i møtet: 

Konklusjon: 

Sikkerhet 

legevakt.msg
 

4/18 Orienteringssak - Dialog med SI vedr. forespørsel om nye lokaler 

 

Det vises til vedlagte henvendelse og svar til arbeidsgruppa vedr. 

lokaler til samlokalisering av DPS/BUP og VLMSS 
 

Leder og nestleder i styret har gjort en foreløpig vurdering av dette 

sammen med  Gudmund Hovrud 

SV  Vedr mulighet 

for samlokalisering av DPS BUP og VLMS.msg
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Styret orienteres om prosessen. 

 

Behandling i møtet: 

Konklusjon: 

5/18 Orienteringssak – status sikring av resepsjon legevakt 

 

Det henvises til epost fra styreleder 02.01.18 (vedlagt), der følgende 

forslag ble framsatt fra styreleder: 
  

«Styret viser til behandling i sak 23/17, samt innhentet pristilbud i 

etterkant. Styret gir sin tilslutning til valgt løsning, og tilleggsbevilger 

kr. 50.000. Hovrud arbeider videre med dette på vegne av VLMS-E 

innenfor en kostnadsramme på 150.000 ekskl. mva.» 

 

Styreleder innhenter status fra Gudmund Hovrud til møtet. 

 

Behandling i møtet: 

Konklusjon: 

Re  SV  Til styret i 

VLMS-E.msg
 

6/18 Daglig-lederfunksjon  i selskapet 

 

Det henvises til epost fra styreleder 02.01.18 (vedlagt sak 5/18) 

 

«Som kjent er Ingebjørg pensjonist fra 01.01.18. Martin og jeg har 

drøftet saken, og konkludert med at Martin og jeg, i første omgang som 

en overgangsordning, ivaretar disse funksjonene. Aktiviteten i 

selskapet etter ferdigstillelse av bygget er mindre, og dette håndteres 

greit i en periode framover. Bilagshåndtering mht. attestasjons- og 

anvisningsmyndighet er etablert ut fra denne løsningen fra 01.01.18. 

  

Det er styret som skal beslutte den permanente løsningen framover, der 

også formelle kravknyttet til funksjonen må vurderes. Dette blir satt 

opp som sak på første ordinære styremøte» 

 

Det henvises til selskapsavtalen § 9. 

 

Behandling i møtet: 

Konklusjon: 

 

7/18 Eventuelt 

 

Rep.skapsmøte: 

Dato fastsettes i samarbeid med Viar Eltun 

 

Følgende styremedlemmer er på valg i år: 

Åshild Reien og personlig vara Beate Knutsen 

Arne Leithe og personlig vara Harald Andris Hamre 

 

 Saker til kommende møter: 

 

 

 

 

  
 


