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Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret vedta at Øyer kommune gjennom Helseregion 
Sør-Gudbrandsdalen inngår i Helsefelleskap Innlandet. Helsefellesskapet er den nye 
samhandlingsmodellen for samarbeidet mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i 
opptaksområdet.  
 
Saksutredning: 
Etableringen av Helsefellesskap Innlandet vil bidra til en mer likeverdighet i samhandlingen 
mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunene i opptaksområdet. Det anbefales derfor at 
Øyer kommune støtter etablering av Helsefellesskap Innlandet mellom Sykehuset Innlandet 
HF og de 42 kommunene som utgjør helseforetakets opptaksområde. Denne strukturen er 
anbefalt av Overordnet samarbeidsutvalg (OSU - dagens samarbeidsorgan) og KS. 
 
Bedre forankrede beslutningsprosesser med sterkere gjensidig forpliktelser er noe av 
intensjonene bak etableringen av Helsefellesskap Innlandet. Det anbefales derfor at 
kommunen slutter seg til konsensusprinsippet som innebærer at beslutninger det er 
enighet om i helsefellesskapet vil forplikte kommunen. Helsefellesskapet kan ikke forplikte 
kommunene i prinsipielle saker. 
 
Det er nødvendig å ha et velfungerende sekretariat for å sikre åpenhet og legitimitet i 
beslutningsprosessene. Det foreslås at derfor at kommunene i Innlandet i fellesskap 
finansierer en interkommunal samhandlingsressurs i 100% stilling. Ressursen vil fungere 
som kommunens/helseregionens kontaktpunkt i Helsefellesskapet og som et bindeledd 
mellom arbeidsutvalget og helseregionene. Ressursen vil bistå regionene/kommunene med 
å etablere gode samarbeidsstrukturer, identifisere utviklingsområder og bistå med å 
implementere satsninger i helseregionene. Finansieringen av denne er delt mellom 
kommunene og et statlig tilskudd. For kommunenes del foreslås det en fast kostnad pr 
kommune på kr 5000,- og et kronebeløp pr. innbygger estimert til Kr. 2,50,- pr. innbygger, 
gjeldende fra budsjettåret 2021. For Øyers del vil dette utgjøre ca kr. 18 000 
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Figur 1: Helseregioner i Innlandet: 
1: Helseregion Nord-Gudbrandsdalen, 2: Helseregion Nord-Østerdal, 3: Helseregion Sør-Østerdal, 4: Helseregion 
Hamarregion, 5: Helseregion Gjøvikregion, 6: Helseregion Valdres, 7: Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
 
Fakta 
Samhandlingsreformen fra 2012, og innebar blant annet at kommunene og helseforetakene 
ved lov ble pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Det er kommunestyret selv som vedtar 
samarbeidsavtalene. 
 
Samhandlingsreformen er forsket på og evaluert i flere instanser og prosesser, og viser at 
intensjonen med reformen ikke er nådd. Det erkjennes at partene i liten grad er 
likestilte, noe som påvirker fokus i samhandlingen. 
 
For å få mer likeverdighet mellom partene foreslo derfor regjeringen en endring. I oktober 
2019 inngikk regjeringen og KS en avtale om innføring av helsefellesskap, for å skape en 
mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste – «pasientens helsetjeneste». 
 
«Regjeringen og KS anbefaler at kommuner og helseforetak innretter sitt samarbeid i tråd 



med prinsippene som helsefellesskapene skal bygge på, eller treffer beslutninger om dette, 
innen utgangen av 2020.» 
 
I Nasjonal helse og sykehusplan (NHSP meld.st.7 (2019-2020)) beskrives Helsefellesskap 
som en samarbeidsstruktur mellom likestilte partnere. Representanter fra kommunene, 
helseforetaket, fastleger og brukere skal møtes for å planlegge og utvikle tjenestene 
sammen. 
 
Helsefellesskapene skal bygge på følgende prinsipper som er nedfelt i samarbeidsavtale 
mellom KS og regjeringen: 
 En tydelig samarbeidsstruktur 
 Felles planlegging – konkrete avtaler om utvikling og planlegging av tjenestene 
 Samordning – kommunene stiller i samarbeidsutvalg på vegne av flere kommuner 
 Mer forpliktende beslutningsprosesser – konsensusbeslutninger som forplikter 

partnerne 
 Sekretariat – virkemiddel for å sikre åpenhet og legitimitet i beslutningsprosessene og 
 oppnå konsensus 
 Tydelige prioriteringer 
 Felles virkelighetsforståelse 
 Lokale tilpasninger – rom for ulik organisering og lokale løsninger mellom kommuner og 

helseforetak for å skape likeverdige tjenester 
 Neste Nasjonale helse- og sykehusplan skal bygge på innspill fra helsefellesskapene. 
 
I avtalen mellom Regjeringen og KS, er det særlig fire pasientgrupper som skal prioriteres: 
 barn og unge 
 personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet 
 skrøpelige eldre 
 personer med flere kroniske lidelser 
 
I tillegg peker avtalen på følgende satsingsområder som skal ha fokus i Helsefellesskapet; 
 Kompetanse – felles strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseoverføring 

mellom forvaltningsnivåene 
 Digitalisering – konkretisere felles mål for bruk av teknologi i pasientbehandling 
 Prehospitale tjenester – felles gjennomgang for å forbedre samhandlingen rundt 
akuttmedisinske tjenester 
 
Avtalen oppfordrer kommunene og helseforetaket til å inngå en konkret avtale om hvordan 
de skal drive felles planlegging og utvikling av tjenesten i helsefellesskapet. Det ligger til det 
årlige Partnerskapsmøtets (helsefellesskapets øverste nivå) mandat å peke på aktuelle 
satsingsområder for Helsefellesskap Innlandet. 
 
Struktur for helsefellesskapet 
Nasjonal helse- og sykehusplan har foreslått en struktur for hvordan partene skal 
samhandle på tre nivåer. Med utgangspunkt i denne strukturen har arbeidsgruppen utviklet 
en modell tilpasset for Innlandet: 
 Partnerskapsmøte – skal beslutte handlingsplan for Helsefellesskapet. For 



Innlandet foreslås det å dele partnerskapet i to møter; regionale dialogmøter og ett 
administrativt møte. I de regionale møtene møter politisk og administrativ ledelse fra 
kommuner og sykehus, for informasjonsutveksling og dialog. I det administrative 
møtet deltar administrativ toppledelse fra kommuner og sykehus. 

 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) - erstatter dagens OSU. SSU skal bidra til å 
identifisere strategiske utfordringer på helseområdet og gi innspill til 
partnerskapsmøte, være et initierende og koordinerende organ i saker som gjelder 
strategisk utvikling av helsetjenestetilbudet i Innlandet og legge til rette for 
forutsigbare og transparente beslutningsprosesser. Skal bidra til at kommunene og 
helseforetaket er samordnet internt. Deltakere er sektorledere/kommunalsjefer og 
divisjonsdirektører fra SI.  

 Faglige utvalg (FU) – erstatter dagens GSU og kliniske samarbeidsutvalg. Faglige 
utvalg vil bli nedsatt av SSU ut ifra behov og prioriterte temaer og vil få konkrete 
mandater å jobbe etter. FU vil få sentrale funksjoner innen planlegging, utvikling og 
koordinering av samhandlingsarbeid innenfor egen region og kommuner. Deltakere 
blir representanter og fagressurser fra helseregionene og SI (avhengig av temaer) FU 
vil rapportere til sekretariat/ arbeidsutvalg og videre til SSU. Sekretariatet vil på 
vegne av SSU få en rolle, sammen med representantene i FU i gjennomføring, 
oppfølging og forankring av arbeidet som er gjennomført. 
 

 
Figur 2: Møtestruktur Helsefellesskap Innlandet 

 
Nasjonal helse- og sykehusplan tydeliggjør at fastleger og brukerrepresentanter skal inn på 
alle nivå. 
 
Beslutningsmyndighet 



Forslag om etablering av konsensusprinsipp innebærer at kommunene og sykehuset får en 
plikt til å følge opp de vedtak som fattes i Helsefellesskapet når det er enighet. Prinsipielle 
beslutninger skal fattes av kommunene selv og Sykehuset Innlandet. 
 
Konsensusprinsippet innebærer ikke at kommunene frasier seg myndighet til 
Helsefellesskapet, men det krever at kommunene sørger for lokal behandling og forankring 
av saker, om nødvendig i kommunestyret. Den interkommunale samhandlingsressursen og 
de kommunale representantene i helsefellesskapet vil ha et ansvar for å sikre at 
kommunene de representerer har formidlet sitt syn i forkant av at sakene behandles, og at 
de ivaretar kommunenes syn i saksbehandlingen. 
 
Sekretariat 
Avtalen mellom Regjeringen og KS viser til at et velfungerende sekretariat er et viktig 
virkemiddel for å sikre åpenhet og legitimitet i beslutningsprosessene. Det foreslås derfor 
at kommunene i Innlandet i fellesskap finansierer en interkommunal samhandlingsressurs i 
100% stilling. Ressursen vil fungere som helseregionenes kontaktpunkt i Helsefellesskapet 
og som et bindeledd mellom arbeidsutvalget og helseregionene. Ressursen vil bistå 
regionene/kommunene med å etablere gode samarbeidsstrukturer, identifisere 
utviklingsområder og bistå med å implementere satsninger i helseregionene. SI på sin side 
vil også stille med en tilsvarende ressurs i sekretariatet. 
 
Den kommunale samhandlingsressursen vil bidra til sammenheng mellom nivåene i 
Helsefellesskap Innlandet, samt være en viktig bidragsyter inn i arbeidsutvalget. 
Etablering av interkommunal samhandlingsressurs, som er likestilt med 
samhandlingsrådgiver i sykehuset, er et nødvendig grep for å få en tydeligere involvering fra 
kommunene i samhandlingsarbeidet og saksforberedelser. 
 
Finansiering 
En interkommunal samhandlingsressurs krever finansiering fra kommunenes side, som ikke 
er etablert i dagens samhandlingsstruktur. En 100 % ressurs er nødvendig, jamfør antall 
kommuner i opptaksområdet, et stort geografisk område og flere helseregioner som inngår 
i vedkommende ansvarsområde. En startfinansiering pluss fordeling etter innbyggertall vil 
bety et relativt lite tilleggsbeløp for den enkelte kommune. For kommunenes del foreslås 
det en fast kostnad pr kommune på kr 5000,- og et kronebeløp pr. innbygger estimert til Kr. 
2,50,- pr. innbygger. 
 
Fastleger og brukerrepresentanter 
I avtalen mellom KS og Regjeringen beskrives det at fastleger og brukerrepresentanter skal 
delta på alle nivå. Arbeidsgruppen har pr i dag ikke kommet med et endelig forslag for 
hvordan dette kan løses i Innlandet. Begge grupper er i dag representert i OSU, hhv via 
praksiskonsulentordningen (finansiert av sykehuset) og gjennom Sykehuset Innlandet sitt 
brukerutvalg og en brukerrepresentant fra kommunal side. Arbeidsgruppen ønsker å utrede 
denne representasjonen ytterligere gjennom 2021 og vil komme tilbake til kommune-
styrene senest mars 2022 med forslag til finansieringsmodell for disse ordningene. 
 
Strukturen som er foreslått for Helsefellesskap tilrådes fra et samstemt OSU. Det synes å 
være et godt utgangspunkt for en mer likestilt samhandling enn dagens struktur. Det ligger 



også i arbeidsgruppens forslag at Helsefellesskap Innlandet skal evalueres etter 12-18 
måneders drift. Helsefellesskapet vil hvert år sende en årsrapport til kommunestyrene og 
styret i Sykehuset Innlandet. Denne saksfremstillingen er behandlet i KS Fylkesstyre og KDU 
i januar 2021. 
 
Vurdering: 
Øyer kommune imøteser en ny organisering av samhandlingen med Sykehuset Innlandet 
HF. For å kunne møte framtidens utfordringer må kommune og helseforetak jobbe som 
likeverdige partnere i oppgaveløsningen.  
 
Øyer kommune har vært en del av Helseregion Sør-Gudbrandsdal siden opprettelsen 
gjennom TRUST-prosjektet i 2010. Helseregionen har utgangspunkt i avtaler om 
interkommunale samarbeid innen helse og omsorg, med vertskommunesamarbeid om bl.a. 
legevakt, pasientjournal, frisklivssentral, mm. Det er også etablert nettverkssamarbeid for 
bl.a. demens, rehabilitering og ernæring.  
 
Samhandling med sykehus/helseforetak har ikke vært en del av HSG sitt arbeid tidligere, 
avtalene om dette har ligget på den enkelte kommune. Deltakelse i OSU/GSU har heller 
ikke vært forankret i HSG, selv om saker som behandles i disse forum har vært gjenstand for 
diskusjon. Innretning mot Helsefellesskap Innlandet krever derfor en gjennomgang av 
avtaleverk, mandat og myndighet for HSG til å handle på vegne av deltakerkommunene. 
Saker av prinsipiell karakter må behandles i hver enkelt kommune, men med strukturen 
som er foreslått vil møtehyppigheten og sakskompleksiteten til tider medføre at 
beslutninger må fattes i formøter i HSG. Konsensusprinsippet skal sikre at en enkelt 
kommune kan blokkere i enkeltsaker, og dette krever gode forberedelsesmøter slik at alles 
interesser kan bli ivaretatt. Kommunedirektøren mener derfor at det er viktig at ansvar og 
myndighet til å fatte beslutninger på disse områdene delegeres til Øyer kommunes 
representant i HSG, og videre til representant fra HSG i Helsefellesskapets møtestruktur 
(figur 2). 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med modell 

for Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet. 
 
2. Øyer kommune vedtar å slutte seg til samarbeid med «Helseregion Sør-

Gudbrandsdalen» (HSG), etter forslag i figur 1. Dette er en formalisering av tidligere 
samarbeid. 

 
3. Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan 

ikke binde kommunene i prinsipielle spørsmål. 
 
4. Øyer kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 100% 

stilling. Arbeidsgiveransvaret tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommune vil bidra med delfinansiering av 



interkommunal samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et kronebeløp pr. 
innbygger (2,50 for 2021). 

 
5. Kommunestyret i Øyer delegerer til kommunedirektøren ansvar for å sikre deltakelse i 

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen, samt delegering av ansvar for representasjon i 
Helsefelleskap Innlandet derfra. I dette ligger også ansvar for å oppdatere avtaleverket i 
HSG til å inkludere Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommunes representant til HSG gis 
myndighet til å fatte avgjørelser i HSG ovenfor Helsefellesskapet. Saker av prinsipiell art, 
eller saker som medfører økonomiske forpliktelser utover ramme, skal fortsatt sendes 
til politisk behandling. 

 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør


