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Sakliste: 
 
1: Innkalling, sakliste og referat 
Godkjent 
 
2: SiO: Veien videre for samarbeid om helsesatsinga/samhandlingsreformen. Samarbeidets omfang, 
struktur og ledelse.  
Torger Aarvaag redegjorde for status. Disse forhold er vesentlig;  
Hvordan kan rådmennene sitte tettere på prosessene i SiO. Viktig å finne balansepunktet uten at det 
blir utidig innblanding i vertskommunen. 
Utviklingsbiten. Hvordan kan rådmennene ta grep for å bringe denne videre? 
SiO ble etablert 1. juni 2012. Ble brukt to år på utredning. Det ble dannet etter et rådmannsinitiativ 
ved at samhandlingsreformen ble flagget høyt. 10 kommuner i utgangspunktet laget en forstudie. Ble 
laget en arbeidsgruppe av kommunene ledet av Torger Aarvaag med støtte fra KS, Fylkesmann og 
fylkeskommunen.  Halsa, Surnadal og Oppdal kom etter hvert med. Oppdal hoppet av før SiO ble 
etablert. Oppdal vil nå inn igjen. Legevakten er en suksess. Sengeposten fungerer bra, men brukes litt 
for lite. Utfordringen er utviklingsbiten. Selv om ansvaret er lagt til vertskommunen Orkdal så fritar 
ikke det de respektive kommunene for ansvar. Det vil være et handlingsrom for rådmennene. Vi er 
inne i forhandlinger om legevaktsentralen med St. Olavs Hospital. St. Olavs er også interessert i å 
legge etterbehandlingssenger til SiO og det forhandles nå om dette.  
 
Toril Mesteig i Orkdal kommune redegjør for status ved SiO sett fra vertskommunens side. Hun er 
stedfortreder for rådmannen i Orkdal og for sekretær i vertskommunen. Hun skal ivareta 
sekretærfunksjonen i vertskommunen inntil videre. Avdelingssykepleier ved sengeposten og daglig 
leder ved SiO har sagt opp sine stillinger. Det er viktig å få avklart samarbeid om folkehelse. Hva 
ønsker kommunene på folkehelsesiden? Er vi for store og for mange til å få til noe samarbeid innen 
samfunnsmedisin? SiO har noe å gå på når det gjelder bruk av sengeposten. Hver medlemskommune 
har koordinator opp mot SiO. Disse har egne samlinger.  Leger vil sitte i fagmiljø og det at SiO dekker 
mange kommuner burde tale til fordel for å lage et større faglig miljø. Viktig å se fylkeskommunen sin 
rolle når det gjelder folkehelse. Et alternativ er å danne aktive fagmiljø innen SiO. 
Kan være aktuelt å stenge SiO i ferier for å spare penger siden tjenesten ikke blir lovpålagt før i 2016. 
Alternativt å leie inn vikarbyrå. Hvordan kan vi få satt utviklingsbiten på dagsorden innen SiO? 
 
Are Hilstad, leder for den folkevalgte nemda: 
Leder for det som kanskje er fylkets største hovedutvalg. Nemda har brukt 2013 for å jobbe seg inn i 
oppgavene. Hovedoppgavene for nemda er å innstille på budsjett og handlingsplan. Er delegert 
myndighet for kriterier for innleggelse av pasienter. Nemda har brukt mye tid på sette seg inn i 
oppgavene og daglig drift. Består av en del ordførere, andre politikere og administrasjon. Oppdal 
ønsker seg inn i SiO.  Dette ble en krevende sak på grunn av kapasitetsutfordringer. Ser på dette med 



etterbehandlingssenger som en stor utfordring. Har vært en del utfordringer i drifta. Daglig leder og 
avdelingssykepleier har sagt opp. Husleia på sykehuset ligger på det dobbelte av hva som er vanlig i 
kommunen. Det betales mer pr seng enn det man får fra staten. Felles rusplan er spilt inn som felles 
oppgave for SiO. Are Hilstad setter veldig pris på at rådmannskollegiet har satt SiO på dagsorden. Han 
mener rådmannskollegiet er rette forum for å sikre eierskap blant rådmenn.  
Viktig at man ser på SiO som en felles oppgave og dugnadsprosjekt. Nemda har kanskje vært for 
opptatt av den daglige driften og at dette har gått ut over utviklingsfokuset. Nemda har kanskje ikke 
fungert sånn at den har fungert som en god arena for en diskusjon om utviklingsoppgaver. Det er en 
hemsko at rådmenn ikke er tilstede i disse diskusjonene. Man må derfor opp med noen strukturer 
som ivaretar rådmennenes involvering. Vi må få landet det vi allerede er i gang med før vi begynner å 
jobbe med nye oppgaver. Hilstad setter pris på at KS tilbyr seg å hjelpe. Vi må ha en arena for å løfte 
opp det som er krevende for SiO.  Det er viktig at de respektive kommunene er gode ambassadører 
for SiO utad. Viktig å peke på ambisjoner og hva vi har fått til. Det var et stort engasjement for SiO i 
prosjektfasen og det er viktig å få videreført dette. Viktig å legge SiO inn på kommunenes 
hjemmesider sånn at SiO blir mer synlig. Videre utviklingsoppgaver må være et kollektivt ansvar.  
 
Arild Risvik: Har erfaring med helsesamarbeid på Fosen. Vertskommunen har et stort ansvar. Føler 
seg trygg på at KS kan kjøre en prosess for øke eierskap og medvirkning. 
 
Birgit Reisch. De små kommunene er helt avhengig av et sånt samarbeid og vi er altfor små for å 
dekke disse oppgavene alene. Vi må ta en og en tjeneste etter hvert som ting fungerer.  
 
Ole Gunnar Kjøsnes. Dere eier et vinnerprosjekt! Dere eier et prosjekt som har et potensial til å 
fortsatt være et vinnerprosjekt. Fylkesmøtet i KS Sør-Trøndelag i 2009 var det som ga signaler til det 
som ble oppstarten av SiO. Signalet var at kommunene skulle ta et større ansvar innenfor 
helseområdet og at det var viktig å opptre samlet. Han viser til hvordan ting er strukturert i andre 
regioner, blant annet Værnesregionen og Fjellregionen (Fjellhelse). Han referer til driftslederforum i 
enkelte regioner hvor utviklingsoppgaver er lagt. Det er også et samarbeid mellom de ulike 
regionene. Dette krever at det fungerer godt innen de ulike kommunegrupperinger.  Rehabilitering, 
psykiatri og rus og folkehelse blir løftet frem av myndighetene som nye oppgaver kommunene må ta 
et større ansvar på. Kjøsnes mener at kommunene i Norge ikke vil få mindre ansvar etter hvert.  
 
Ottar Vist: Ingen av regionene i ST har funnet den perfekte løsningen. Han har sittet tett på 
disseregionale helseprossesene. Det er en faktor som er kritisk og det er rådmannsforankringen. 
Værnesregionen fremholder rådmannsforankringen som årsaken til at de har lykkes på så mange 
områder. Vist mener SiO har et stort uforløst potensial. Utfordringsbildet er ikke svekket de siste to 
årene. Aldersbæreevnen halveres mot 2040. Flere kommuner inn på ROBEK. Varsel om behov for en 
mer effektiv offentlig sektor. Vist konkluderte med disse tre spørsmålene: 
- Hva kan kommunesamarbeidet i SiO utvikles til å omfatte? 
- Hvilke behov for eventuelle endringer ser rådmannsgruppen? 
- Hvordan kan kommunegruppen SiO få utviklingskraft for å avklare samarbeidsbehovene og drive     
samarbeidet videre? 
 
Vist avslutter med å si at det viktigste er at topplederforankringen er på plass! 
 
Are Hilstad: Nemda vedtok en utviklings- og arbeidsplan for 2014. Vedtaksforslag består av en 
setning. Vurdering av fire setninger. Utviklingsplanen var på fire sider. Etter Hilstads mening er dette 
altfor knapt. Det etterlyses derfor en bredere utredning. Det må i tillegg synliggjøres at saken har 
vært på høring. På denne måten vil nemda vite at saken er grundig belyst.  
 
Birger Helland: Utviklingsarbeidet kan ikke drives på dugnad. Man må derfor sette inn mer ressurser!  
 



Ottar Vist: Det vil være umulig for vertskommunen å utføre jobben hvis ikke alle kommunene står 
samlet. 
Arild Risvik: Hvordan skal rådmennene forholde seg til nemda? Hvordan skal vi få rådmennene til å 
prioritere å møte i forum som omhandler SiO? 
  
Torger Aarvaag: Burde lages en gruppe som kommer opp med en plan, noen rådmenn som setter seg 
ned sammen med representanter fra nemda. Hvem er det som lager de beste tjenestene til lavest 
pris? Best practice.  
 
Petter Lindseth: Vi er utålmodig etter å få til noe. Må være legitimt å stille spørsmål om hvordan 
vertskommunen forvalter utviklingsoppgavene de har fått ansvar for. Meldal gjerne vil være 
bidragsytende til å utvikle SiO videre. 
 
Milly Nørslett: Føler at engasjementet har dalt betydelig siden oppstarten og etter at det ble nesten 
bare fokusert på drift så mye og ikke utvikling.  
 
Ottar Vist: Er dere enig om å gå opp rollene mellom rådmannskollegiet, nemda og vertskommunen? 
Han foreslår at drifts og utviklingsplan sendes fra rådmennene til nemda på nytt.  
 
Torger Aarvaag. Må finne en avklaring på rollefordeling og arbeidsmåter. Dette må vi få ryddet av 
veien.  
 
Birger Hellan: Vi sitter med ansvaret og det er viktig at vi får mulighet til å påvirke, derfor må 
strukturene revideres. Det er en forskjell på helseoppgaver og for eksempel en oppgave som 
skatteoppkreving siden disse kan legges mer ut av kommunen. 

  

Svein Henry Berdal: Vertskommuneavtalen. Orkdal vegret seg for å ta på seg utviklingsdelene av SiO. 

Syns det er veldig fornuftig å ta en konstruktiv dialog på utviklingen av SiO.  

Are Hilstad: Foreslår at det settes ned en gruppe bestående av rådmann i vertskommunen, leder i 
rådmannskollegiet, rådmann i Rindal og leder av folkevalgt nemd. Sekretærfunksjonen legges til 
Orkdalsregionen 
 
Torger Aarvaag: Mandatet til gruppa blir å komme opp med forslag på hvordan vi skal rigge en 
struktur som tjener SiO best.  Håndtere rolleavklaring som støtter opp under vertskommunens 
oppgaver.  
 
Sekretariatsleder finner tidspunkt for møte i gruppa. Må være før påske. 
 
Neste møtet i rådmannskollegiet blir 23. mai. Møtet starter med SiO-saker.  
Møtet blir 0900 til 1500 på rådhuset på Orkanger. 
 


