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Vedlegg:
Forslag politisk sak -Etablering av helsefellesskap
Forslag til -Følgebrev til kommunene
Forslag til utlysningstekst -Interkommunal samhandlingssjef
Forslag til vedtak:
• OSO går inn for etablering av helsefellskap etter modell fremlagt av arbeidsgruppen,
og ber kommunene og Helgelandssykehuset HF gjøre det samme
• OSO ber kommunene og helseforetaket ta stilling til partnerskapsmodellen, som
sentral forutsetning for å få til et velfungerende helsefellesskap
• Kommunene bes i fellesskap opprette 100 % stilling som interkommunal
samhandlingssjef
• OSO oppretter eget KSU for revidering av Overordnet samarbeidsavtale og øvrige
tjenesteavtaler. Dette som en erstatning for dagens forhandlingsutvalg.

Punktvis bør/må vedtaket inneholde følgende presiseringer:
1. ....X.. kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Helgeland» i tråd med modell
for helsefellesskap mellom Helgelandssykehuset og 18 kommuner, presentert i denne
sak.
2. ....X.. kommune tilslutter seg konsensusprinsippet som innebærer at
konsensusbeslutninger i helsefellesskapet forplikter ...X... kommune.
3. ....X.. kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingssjef i 100 %
stilling, og at x kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret og søker om tilskudd til
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i
Helsefellesskap Helgeland.
4. ....X.. kommune vil bidra med delfinansiering av interkommunal samhandlingssjef med
en kroneandel i forhold til antall innbyggere.

Bakgrunn:
OSO behandlet i sak 10/2020 etablering av helsefellesskap mellom kommunene og
Helgelandssykehuset. Dette er en oppfølging av saken.
Vedtak 10/2020:
1. OSO tar informasjon om avtalen gitt av KS v. Lisa Friborg og Knut Roar Johnsen til
orientering
2. OSO vil nedsette et samarbeidsutvalg, med tre representanter fra kommunen, tre fra
helseforetaket og en representant fra KS og en brukerrepresentant, for å forberede etablering
av Helsefelleskap Helgeland.
Brukerrepresentant i OSO deltar på møtene etter eget ønske og blir holdt løpende orientert i
brukerutvalgsmøtene for Helgelandssykehuset HF og i OSO.

Redegjørelse for saken:
På grunn av COVID-19 pandemien har fremdriften i arbeidet med etablering av
helsefellesskap blitt noe forsinket.
Om OSO fatter beslutning om å anbefale etablering av helsefellesskap mellom
Helgelandssykehuset og kommunene, og kommunene og helseforetaket gjør det samme
innen utgangen av 2020, vil en være innfor de forutsetninger som er gitt.
Ved en slik framdrift, vil det være naturlig at en tar sikte på å gjennomføre første
Partnerskapsmøte i løpet av 1. tertial 2021.
Interkommunal samhandlingssjef er åpenbart et av suksesskriteriene for samarbeid og for
fremtidig drift av helsefelleskapene.
Manglende kommunal deltakelse i saksforberedelsene til OSO er overveiende sannsynlig på
grunn av at kommunene ikke har hatt noen som samordner kommunale synspunkter.
Utfra denne erfaringen, ber en OSO vurdere om en kan anbefale kommunene å iverksette
arbeidet med rekruttering av interkommunal samhandlingssjef, jfr. vedlagte annonseforslag.
Gjeldende avtaler
Som en konsekvens av etablering av helsefellesskap, vil en måtte gå gjennom Overordnet
samarbeidsavtale og tjenesteavtalene for å få vurdert nødvendige revideringer.
Dette er et omfattende arbeid, og OSO bør vurdere å opprette et eget KSU (erstatning for
dagens forhandlingsutvalg) for slik gjennomgang.
Konklusjon
OSO anbefaler etablering av helsefellesskap i Helgelandssykehuset opptaksområde.
Ved slik etablering vil en kunne oppnå bedre likevekt mellom kommunene og helseforetaket,
og en vil som følge av det bli gode likeverdige partnere.

