
Referat fra rådmannskollegiet i Orkdalsregionen utvidet med rådmannskollegiet i SiO  
23.5.2014, 1100-1400 
Rådhuset på Orkanger 
 
Til stede: Katrine Lereggen, Skaun kommune, Gunhild Eidsli, Surnadal kommune, Svanhild 
Mosebakken, Frøya kommune, Arild Risvik, Snillfjord kommune, Petter Lindseth, Meldal kommune, 
Milly Bente Nørsett, Halsa kommune, Torger Aarvaag, Hemne kommune, Harald M. Hatle, Hitra 
kommune, Jon Ola Selbekk, Agdenes kommune, Birger Hellan, Rennebu kommune, Birgit Reisch, 
Rindal kommune, Svein Henry Berdal, Orkdal kommune 
Håkon Kibsgaard Jordet, Orkdalsregionen (ref). 
 
Sakliste: 
 
1: Innkalling, sakliste og referat 
Godkjent 
 
2: Orientering om SiO fra vertskommunen Orkdal ved Svein Henry Berdal.  Orienterte om 
bemanningssituasjonen ved legevakta. Bytting av vakter er en utfordring. Vakter blir ofte byttet bort 
til ikkegodkjente leger. 
En helt avgjørende sak er å oppdatere fagsystemene. Programvaren er utdatert. 3. – 5. september 
kommer fylkesmannen på tilsyn. Det skal være et formøte før tilsyn av legevakta. Møtet skal være på 
Statens hus, møterom Hemne, 16. juni klokka 1230. Koster rundt 200.000 å oppdatere 
fagsystemene. Kan blir noen hundre tusen å fordele på fellesskapet. Ligger en kontorutvidelse i dette 
også. Legene får ikke gå så lange vakter som tidligere.  
Birgit: Det er viktig at legevakta er bemannet med de mest erfarne legene. 
2,6 millioner til sengeposten ved SiO. Det er innstilt på ny avdelingsleder. Lederstillingen er satt i 
bero i påvente av ny definisjon av oppgavene. Leide 75 vakter i 2013. Kostnadene er vesentlig 
redusert men er ikke helt der de bør være. Det er satt en stopper for betaling av pasienttransport da 
dette ikke er SiO sitt ansvar. Vertskommunen tror de skal få til å dekke kostnadene uten å skrive mer 
til kommunene. Har vært noen henvendelse fra kommunene om å benytte sengene til annet enn ø-
hjelp.  
Birgit: Burde være fornuftig å etablere etterbehandlingssenger på Orkdal sjukehus for å styrke det vi 
allerede har. 
Arild: Må få klare definisjoner om hva som er helseforetakets ansvar og hva som er kommunens 
ansvar. 
Gunhild: Må se på hva som er etablert lokalt av tilbud. I Surnadal har de tilbud som legene ofte 
bruker i stedet for å sende pasienter i Orkdal. 
Torger: Vi burde ha fått samlet legene i kommunene og rådmenn for å få en konsensus om hvordan 
de ulike tilbudene skal brukes. Burde lage et seminar på dette. Burde også blåse liv i 
forhandlingsdelegasjonen. Tor Åm og Helge Garaasen burde trekkes med i dette. Pleie og 
omsorgslederne i kommunene bør også være med.  
Birgit og Håkon tar ansvar for å realisere et slikt seminar.  Målet er å få opp oppmerksomheten på 
det formelle som styrer innleggelser, blant annet fastlegeforskriften.  
 
Den vakante lederstillingen i SiO lyses ut som en enhetslederstilling. Dette for blant annet å styrke 
utviklingssiden.  
Flere kommuner uttrykker ønske om samarbeid på samfunnsmedisin.  Eks Surnadal som er uten 
kommuneoverlege fra sommeren av. Hemne leier inn samfunnsmedisinsk kompetanse fra Ørland 
kommune og er veldig fornøyd med det. 
Kan vi utvikle SiO til et fremtidig Distriktsmedisinsk senter? 
 
3: Styringsstruktur i SiO 



Torger gikk gjennom en skisse til styringsstruktur i SiO. Denne ettersendes. 
 
Det er et ønske om at vertskommunen løfter leder for SiO nærmere rådmannen.  
Det etableres et arbeidsutvalg. I arbeidsutvalget skal rådmann fra vertskommunen sitte, leder i 
rådsmannskollegiet, og rådmann i Rindal kommune, Birgit Reisch, i tillegg skal enhetsleder for SiO i 
Orkdal kommune og en representant for fagkoordinatorene i kommunene sitte i arbeidsutvalget.  
 
4: Orientering om forhandlinger med St. Olavs Hospital om legevaktsentral ved Svein Henry. 
Kostnadsøkning blir på 1,2 millioner og denne gjelder fra 2014. Avtaleutkastet blir sendt ut til 
kommunene for aksept. 
 
 5: Orientering fra Alf-Petter Tennfjord, Fylkesmannen i Sør Trøndelag om den ferske 
kommuneproposisjonen. 
 
- Det må være vesentlig å få debatten inn i kommuenstyrene. Ikke nok med at rådmenn og ordførere 
er oppdatert. 
 
Alf-Petter: Må komme raskt i gang og ikke at det skal være en tvangstrøye. 
Frmdriftsplan i to løp: 

 Kommuner som vedtar kommunesammenslåing senest høsten 205 

 Proposisjon kommunestruktur til Stortinget våren 2017 

 Sammenslåingene iverksettes senest fra 1. januar 2020 
 
Fokusere på mulighetene eller begrensningene.  
Hvor mye trenger vi av utredninger? Sannsynligvis ikke mye. 
 
Fylkesmannen og KS prøver å ha en prosesskisse klar til dialogkonferansen tidlig i september. Det vil 
bli holdt et ordfører/rådmannsmøte i siste halvdel av august. 
 
Alf-Petters presentasjon blir ettersendt. 
 
 
 
 


