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Rådmannens innstilling

Overhalla kommune ønsker ikke på dette tidspunktet å slutte seg til opprettelsen av stilling som 
samhandlingskoordinator helse.

KS bes om å se på muligheten for å ivareta denne funksjonen innenfor egne ressurser med tanke 
på de kommende endringene i fylke- og kommunestrukturer.

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 05.12.2017

Behandlet.

Innstilling i Overhalla formannskap - 05.12.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Behandling i Overhalla kommunestyre - 19.12.2017

Behandlet.

Bernt Harald Opdal (AP) fremsatte følgende forslag til et pkt. 2.:

Overhalla kommune ser viktigheten av en ressurs som samhandlingskoordinator helse i KS 
innenfor egen finansiering.

Det ble foretatt en punktvis avstemming:

Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.



Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3: Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 19.12.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak, med Bernt Harald Opdal (AP) sitt forslag til et nytt punkt 2, 
vedtas:

1. Overhalla kommune ønsker ikke på dette tidspunktet å slutte seg til opprettelsen av 
stilling som samhandlingskoordinator helse.

2. Overhalla kommune ser viktigheten av en ressurs som samhandlingskoordinator helse i 
KS innenfor egen finansiering.

3. KS bes om å se på muligheten for å ivareta denne funksjonen innenfor egne ressurser 
med tanke på de kommende endringene i fylke- og kommunestrukturer.

Vedlegg:
 Avtale mellom KS Nord-Trøndelag og den enkelte kommune om felles finansiering av 

samhandlingskoordinator i kommunehelsetjenesten.

Saksopplysninger

Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012. Kommunene i Nord Trøndelag engasjerte da 
en prosjektleder for samhandlingsreformen, ved hjelp av skjønnsmidler. Denne ordningen hadde 
kommunene i omlag 6 år, fram til midten av mai måned i år, da prosjektperioden gikk ut. 
I prosjektperioden hadde kommunesektoren god nytte av denne fellesressursen sett opp mot 
arbeidsoppgaver knyttet til forhandlinger om ny samarbeidsavtale og tjenesteavtaler med 
spesialisthelsetjenesten og opprettelsen av administrativt samarbeidsutvalg(ASU) og politisk 
samarbeidsutvalg (PSU) i perioden.
Denne prosjektressursen for helsesektoren var som sagt viktig i denne innføringsperioden av 
samhandlingsreformen, for å designe samarbeidsarenaer og avtaler med Helse Nord-Trøndelag.

Fra januar 2014 gikk samhandlingsreformen over i Regjeringen Solbergs satsing; Pasientens 
helsetjeneste. Arbeidet med samhandlingen mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunene er 
fremdeles viktig, men samtidig satt i et godt system. 

Helse Nord-Trøndelag har en samhandlingssjef for å ivareta samhandlingen med kommunene. 
Forslaget som kommunene nå er bedt om å ta stilling til, er å opprette en stilling som kommunal 
samhandlingskoordinator i Nord-Trøndelag med kontorsted Steinkjer, og en i Sør- Trøndelag 
med kontorsted Trondheim, med forslag om følgende arbeidsoppgaver:

1. Innhente og spre kunnskap til kommunene om nasjonale og regionale rammer og 
føringer.

2. Skape gode samarbeidsforhold og utvikling i nettverkene.
3. Være pådriver til forskning, utvikling og innovasjon.
4. Delta i utadretta virksomhet



5. Gi relevante innspill til KS sine ulike organer
6. Forberede saker for Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) som er et fellesorgan 

mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag

Kommunene har gitt innspill på behovet for en felles stilling for alle kommunene. En
arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle kommunegruppene (helseledernivå) i Nord-
Trøndelag har deltatt i ei arbeidsgruppe som har gitt sin anbefaling. Det påpekes her at behovet 
for å ha en dedikert ressurs for kommunesiden, nok vil bli ytterligere forsterket i tiden framover. 
Grenseoppgangen mellom oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene og dermed 
samhandlingen, kan bli utfordret av endrete økonomiske rammeforutsetninger. 

Koordinatorens hovedoppgave vil være å samarbeide med Helse Nord-Trøndelag til beste for 
samhandlinga mellom partene. 

Saken er behandlet to ganger i Rådmannsutvalget til KS Nord-Trøndelag. Utvalget gir sin 
anbefaling til kommunene – med inngått samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag, om å 
inngå i en felles avtale med alle kommunene om å bidra til opprettelsen av en stilling som 
samhandlingskoordinator. 

Finansieringen av ressursen bygger på en modell der alle kommuner innbetaler et grunnbeløp på 
kr 10 000,- pr kommune. I tillegg må det påregnes et kronebeløp pr innbygger, beregnet i 2018 
til ca 6 kr pr innbygger. For Overhalla kommune vil dette i dag utgjøre kr 32 950 pr år.

Opprettelsen av en samhandlingskoordinator som foreslått er tenkt gjennomført ved at KS på 
vegne av kommunene kjøper funksjonen som samhandlingskoordinator av en kommune som tar 
på seg det formelle arbeidsgiveransvaret for koordinatoren. Det er ikke avklart hvilken 
kommune det kan være eller hvordan den øvrige organiseringen omkring stillingen kan bli.

Det er i forslaget beskrevet at effektene av kommunereformen fra 2018 og 2020 må tas med i 
betraktning i forhold til kostnadsfordelingen og at en må se på forslag til avtalen på nytt innen 
1.1.2020.

Vurdering

De politiske vurderingene i saken dreier seg, slik rådmannen ser det, om en kost-/nyttevurdering 
og om utfordringen med prioriteringer mellom å bruke økonomiske midler til regionale tiltak 
sett opp mot det utfordringsbilde og de ressursbehovene man har lokalt.

I denne saken er det også et spørsmål om hvordan man kan organisere og skape tilstrekkelig 
forankring og eierskap til eventuelle regionale ressurser som skal betjene alle kommunene i 
Nord-Trøndelag. All erfaring tilsier at en tydelig struktur for samhandling om felles ressurser er 
avgjørende for om en klarer å hente ut de effekter som er ønsket. 

I dette tilfellet er det snakk om å opprette en særskilt stilling på siden av KS og med en 
kommune som formell arbeidsgiver, mens stillingen disponeres og styres fra KS på vegne av 
kommunene. Dette er en spesiell konstruksjon som prinsipielt er noe utydelig og hvor 
styringslinjene blir lite tydelige. Samtidig gjennomgår det offentlige Nord-Trøndelag nå en 
grunnleggende omstilling på flere nivåer hvor både fylkesmann og fylkeskommune sammenslås 
fra 1.1.18 og flere kommuner skal sammenslås fra 1.1.20. Dette vil også påvirke KS regionalt 
framover, uten at det er avklart p.t.



Tanken om å styrke samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
god. Viktigheten av at kommunene med avtale med Helse Nord-Trøndelag er koordinert bør 
ikke undervurderes. En begynner nå å se resultater fra oppgavefordelingen mellom partene, og 
det kan være krevende arbeid for kommunene å skulle være likeveldige parter i denne 
samhandlingen. En dedikert samhandlingsressurs på kommunal side kunne således ha sørget for 
bedre koordinering mellom nivåene.

På den andre siden har samhandlingen etter innføringen av Samhandlingsreformen fått en bedre 
struktur og reguleres nå gjennom avtalefestede samarbeidsorgan; administrativt samarbeids-
utvalg (ASU) og politisk samarbeidsutvalg (PSU). Det er også opprettet ulike fagråd.  
I Namdalen samhandler helselederne med Helseforetaket via en kontaktperson fra hver region, i 
tillegg til årlige dialogmøter.

Når det gjelder arbeidsoppgavene som er tiltenkt samhandlingskoordinatoren, så vurderes det i 
utgangspunktet at dette er viktige områder for kommunene å ha fokus på. Sentrale myndigheter 
har imidlertid organisert ivaretakelse av flere av disse oppgavene gjennom fylkesmannen og 
utviklingssentre i alle fylker. For Nord-Trøndelag har Verdal oppgaven som utviklingssenter for 
sykeheim og hjemmetjeneste, og de skal være en ressurs for kommunene i arbeidet med bl.a.
fag- og tjenesteutvikling og innovasjon. Dette mottar de statlig tilskudd til. Når det foreslås at 
samhandlingskoordinatoren skal ha flere av de samme oppgavene som allerede ligger hos 
utviklingssentrene og fylkesmannen bør det vurderes om dette er en byråkratisk oppbygging 
som er formålstjenlig. 

Oppgavene som i store trekk står igjen uten at noen har et klart ansvar for dem er planlegging, 
koordinering og deltakelse på møter i administrativt samarbeidsutvalg og være kommunenes 
kontaktpunkt mot Helse Nord-Trøndelag til beste for samhandlingen mellom partene.

For øvrig er det fra helseledernes side pekt på at Namdalen fort blir en utkant i Trøndelag. Det 
stilles spørsmål ved om en plassering av en samhandlingskoordinator i Steinkjer vil kunne greie 
å ivareta Namdalen og namdalskommunene sine interesser og behov i tilstrekkelig grad.

Når kommunereformen trår i kraft fra 2020 vil også færre kommuner også medføre endringer 
oppgaveporteføljen til KS. Det vil være naturlig framover at det vurderes om de kommende 
strukturendringene vil frigjøre ressurser i KS som kan benyttes blant annet til 
koordineringsarbeidet knyttet til administrativt samarbeidsutvalg og være knutepunktet for 
samhandlingen med helseforetaket. Helse utgjør såpass stor andel av porteføljen til kommunene 
og dermed KS at det naturlig bør være en prioritert oppgave i tillegg til koordinering av 
oppvekstområdet og andre områder som KS i dag driver koordineringsarbeid innen. 

Samlet sett tilsier vurderingene ovenfor at det synes nødvendig framover mot 2020 å avklare 
nærmere behov, oppgaver, ressursbruk og organisering knyttet til samhandling og koordinering 
innenfor helseområdet mellom kommunene i Nord-Trøndelag. Dette er i tråd med det som også 
beskrives i forslaget til avtale for koordinatorstillingen. På dette tidspunktet vil rådmannen 
derfor tilrå at Overhalla kommune ikke slutter seg til forslaget om opprettelse av stilling som 
samhandlingskoordinator helse.


