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Sakliste 
 
1: Velkommen til Rindal ved ordfører Ola T. Heggem 

2: Innkalling, sakliste og opprop 

3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang 

5: SiO. Innledning ved enhetsleder Bjørn Buan.  

Forslag til vedtak: 

Regionrådet i Orkdalsregionen supplert med representanter fra Surnadal kommune og Halsa 

kommune besluttet at:  

Arbeidsutvalget utarbeider skisser til samarbeidsavtaler som kan erstatte dagens avtaler om SiO-

samarbeidet. De nye avtalene skal være inkluderende overfor dagens avtaleparter og understøtte 

dagens behov og framtidige utfordringer og muligheter i kommunene. 

Fram til neste regionrådsmøte skal Arbeidsutvalget legge fram en skisse til en ny 

vertskommuneavtale uten politisk nemd for videreføring av legevaktsamarbeidet og for den 

kommunale øyeblikkelig døgnposten (SiO –sengepost), og det skal legges fram en skisse til avtale som 

viderefører og styrker utviklingssamarbeidet mellom SiO-kommunene. Det øverste organ for 

utviklingssamarbeidet skal være Regionrådet supplert med deltakende kommuner utenfor 

Orkdalsregionen. 

Arbeidsutvalget skal samtidig legge fram utkast til en plan for iverksettelse av nye samarbeidsavtaler 

fra 1. januar 2017 uten avbrudd i dagens tjenestesamarbeid og utviklingssamarbeid. 

Arbeidsutvalget skal utrede og fremme forslag om mulig framtidig vertskommune for 

legevaktsamarbeidet, for SiO-sengepost, og fremme forslag til administrativ forankring av 

utviklingssamarbeidet. Utredningen skal peke på løsninger som kan opprettholde allerede etablerte 

fagmiljøer i SiO-samarbeidet. 

Lunsj og omvisning på skimuseet 

6: Strategisk Næringsplan 

7: Fullmakt til AU om å forhandle lønn med daglig leder 

8: Eventuelt 

 
2 vedlegg 
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Ny styringsmodell for SiO
20. april 2016

Bjørn BuanEnhetsleder SiO

Dagens styringsform 
• Vertskommune med folkevalgt nemd i hhtkommuneloven
• Nemdas sammensetning, arbeidsform, oppgaver og fullmakter er beskrevet i Vertskommuneavtale(r):

– Være kommunenes felles strategiske organ for videreutvikling av helsesamarbeidet, og utvikle gode former for dialog mellom kommunene
– Gjennomføre tidsavgrensede prosjekter med ekstern finansiering, uten godkjenning i hver enkelt deltakerkommune i hvert enkelt tilfelle

Modell 1: Fosen
• 6 kommuner
• Legevakt, KAD-senger, DMS, Samfunnsmedisin, prosjekter etc mm
• IKSRepresentantskap fra kommuneneStyre av rådmenn(Desentralisert organisasjon)
• Vertskommuneløsning Ørland for merkantile tjenester
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Modell 2 Værnesregionen
• 6 kommuner
• Legevakt, DMS, forvaltningskontor prosjekter mm
• Vertskommuneløsning for en rekke tjenester/avtaler og en rekke vertskommunenemder 
• Fellers sekretariat hos vertskommune for drifts- og utviklingsorganisasjon
• Utviklingsorganisasjonen er underlagt Regionrådet
• Formell involvering av rådmannskollegiet innen sluttbehandling i Regionråd

Modell 3 Utprøvingsmodell
• Kommunestyrene overfører myndighet til Regionråd
• Regionrådet fungerer som representantskap i IKS 
• Arbeidsutvalget får styreinstruks overfor drift og utviklingsorganisasjon
• Modellen forutsetter aksept for avvik fra Kommuneloven

Modell 4 Delt modell
1. Driftsoppgaver (Legevakt, sengepost og nye tjenestetilbud) underlegges ny vertskommuneløsning (u nemd)
2. Utviklingsprosjekter underlegges Regionrådet
• Felles administrasjon for drifts- og utviklingsorganisasjon-Rådmannsutvalget gir råd til Regionrådet /AU om initiering og oppfølging av utviklingstiltak 
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Vurdering alternativer
• Null-løsning__________________________________
• IKS
• Modell 3 Utprøvingsprosjekt under Rr/AU
• Modell 4  Delt modell

Null-alternativet
• For: Avvente ny kommunestruktur
• Dagens tjenestenivå er akseptabeltOpprettholde status quo: «Vi vet hva vi har»
• Demokratisk kontroll
• Mot: Svak  eierstyringDagens modell klarer ikke ivareta intensjonene Vanskelig å oppnå konsensus om retning og finansiering Rådmannsnivået er ikke inkludert «Frittstående prosjekter ?»
• Betydelige ressurser medgår til å samle politisk nemdDriftsoppgavene er allerede under kommunal og statlig kontroll og tilsyn
• Mangler i dagens avtaleverk vanskelig å endre
• Mangetallighet og manglende fullmakter i nemda
• Dagens løsning tiltrekker ikke tilstrekkelig politisk og administrativ energi

IKS og alternativ 3 Rr
• IKS er et større grep. Per i dag for få aktiviteter til å rettferdiggjøre det. Ellers et redskap med sterk styringsmulighet. Svakere på demokratisk kontroll
• Alternativ 3 vil kreve unntak fra kommuneloven. Lite sannsynlig å få aksept fra KRD
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Prinsipp og ansvar 
SiO drift og utvikling, administrativ organisering

VERTSKOMMUNE

AU –Orkdalsregionen++ 

Adm leder/SEKRETARIAT

DRIFTSOPP-GAVERLegevakt

Kommune-koordinatorer

AU/RR, 21.3/28.3.12 10

RegionrådetOrkdalsregionen++ 

DRIFTSOPP-GAVERSengepost

RÅDMANN

Adm leder

RÅDMANNS-UTVALG

Prosjekter/                                                        Utvikling 1-n

Med. rådgiver

Elementer i avtaleregime
A Driftsoppgaver (lovpålagte)
• Vertskommuneavtale for drift (uten nemd) med styringsmodell
• Samarbeidsavtale med St Olavs/Orkdal sykehus/HelseMR
• Regulering av politisk behandling av prinsippsaker
• Instruks for leder og med faglig rådgiver
B Utviklingsoppgaver
• Samarbeidsavtale blant deltakere i vertskommuneavtale om utvikling, inkludert fullmakt vedr økonomi, plikter og rettigheter. Styringsmodell utvikling
• Instruks for Regionråd, arbeidsutvalg, rådmannsutvalg og sekretariat om representasjon, oppgaver, ekstern kontakt mm

AU/RR, 4.mars 2016
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Notat 

Fra Bjørn Buan 

Til  Regionrådets arbeidsutvalg v/ Håkon Kibsgaard Jordet 

Dato 29. februar 2016 

 

Styringsmodeller for SiO, vurdering av alternativer  
 

Innledning 
Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok sist høst initiativ til å vurdere endringer i styringsmodellen 

for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO har vært utsatt for kritikk. Innledningsvis ble det 

avholdt et arbeidsmøte hos Fosen Helse IKS i oktober 2015 der representanter fra Surnadal og Halsa 

kommuner også var invitert. I den anledning orienterte administrasjon og styrende organer ved 

Fosen Helse om sin styrings- og organisasjonsmodell. Arbeidsutvalget inviterte deretter til et 

eiermøte for SiO 4. desember 2015.  Som underlag for møtet ble det lagt fram et innledende notat 

om Kommunelovens muligheter og begrensninger, samt en omtale av erfaringer med dagens 

styringsmodell.  

Sviktende resultatoppnåelse etter oppstarten av SiO er erkjent. Blant flere årsaker har det vært pekt 

på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for bedre styring av virksomheten. Vertskom-

munenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende å oppnå konsensus mellom 

kommunene. Vesentlige saker må gjerne behandles i kommunestyrene. Også administrative forhold 

kan ha hatt betydning for manglende resultater. 

Som konklusjon fra eiermøtet i desember ønsket eierne en kort redegjørelse og vurdering av de mest 

aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen Helse og 

Værnesregionen. Eierkommunene ønsket å behandle framtidig styringsmodell videre i et nytt 

eiermøte i forbindelse med Regionrådets møte i april 2016. Arbeidsutvalget henvendte seg til leder 

ved SiO for bistand til denne utredningen. Dette notatet er svar på anmodningen. 

Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes 

jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet 

ved Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  

Fosen Helse 
Fosen Helse har røtter tilbake til tidlig på 2000-tallet, med utgangspunkt i en samarbeidsavtale 

mellom Ørland kommune og Helse Midt-Norge om å kombinere legevakt og et distriktmedisinsk 

senter. Senere kom flere aktiviteter til, dels finansiert eksternt, dels fra Helse Midt-Norge, og fra de 6 

samarbeidende kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan.  

Fosen Helse har organisert seg gjennom en kombinasjon av IKS og vertskommuneavtale uten nemd, 

les mer på http://fosen-helse.no/. Fosen Helse IKS har i dag tjenestetilbud som inkluderer 

distriktmedisinsk senter (DMS), medisinsk etterbehandling og spesialisert rehabilitering 

(spesialisthelsetjenester), i tillegg til kommunalt lovpålagte akuttmedisinske tjenester med legevakt 

og sengepost. Fosen Helse IKS organiserer også andre helsetjenester og forebyggende helsearbeid, 

friskliv og en rekke utviklingsprosjekter.  

http://fosen-helse.no/
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Det er inngått avtale med Ørland kommune om levering av merkantile tjenester (IKT, regnskap etc) 

innenfor en vertskommunemodell uten nemd. Fosen Helse legger vekt på en desentralisert 

organisasjonsmodell, slik at ulike aktiviteter er spredt ut blant deltakerkommunene. Sentrale 

myndigheter har flere ganger vist til at Fosen Helse er en vellykket konstruksjon med mange gode 

resultater.  

Representantskapet til det interkommunale selskapet har deltakere fra hver av kommunene. Styret 

er utpekt av representantskapet og sammensatt av rådmenn i deltakerkommunene.   

I samarbeidsavtalen mellom kommunene på Fosen gjelder valgfrihet overfor deltakelse i de 

aktiviteter som styret beslutter iverksatt. Denne muligheten har vist seg å skape enkelte problemer 

med finansieringen av tiltak, på grunn av ulike behov og prioriteringer mellom kommunene. Ellers 

hersker det ro over styringsmodellen. 

Værnesregionen 

Gjennom Værnesregionen har de samarbeidende kommunene Stjørdal, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal 

og Meråker inngått avtaler om en lang rekke tjenester innenfor ulike sektorer, med Stjørdal 

kommune som vertskommune for de største satsingene, herunder helsesamarbeidet. Totalt 

innbyggertall er i underkant av SiO-kommunenes.  Les mer på 

https://www.varnesregionen.no/Sider/Velkommen.aspx .  Helsesamarbeidet omfatter lovpålagte 

tjenester med legevakt og forvaltningskontor. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med Helse 

Midt-Norge om et distriktmedisinsk senter (DMS). De lovpålagte oppgavene med legevakt og helse 

og omsorg styres gjennom politiske vertskommunenemder som øverste organ.  Andre oppgaver 

utføres av vertskommune gjennom avtaler uten nemd.  

Det er også et samarbeid om utviklingsprosjekter. Disse er organisert og styrt under Regionrådet, 

med en tilknytning til det administrative apparatet for helsesamarbeidet i vertskommunen.  

Organisasjonsmodellen er sammensatt av en rekke elementer som skiller mellom tjenestesektorer, 

og mellom politisk styring og administrativ gjennomføring. Fra administrasjonen opplyses det likevel 

at det er en nøkkelfaktor bak mange vellykkede resultater har vært et tydelig engasjement blant 

deltakerne i de styrende organer, og at det er opprettet direkte linje mellom daglig leder og de 

besluttende organer, og med rådmannsnivået i de samarbeidende kommunene. 

Gode resultater har vært oppnådd innen tjenestesamarbeid og utviklingsarbeid, herunder også en 

samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge. Det synes å herske ro over styringsmodellen. Se vedlagt 

oversikt over styringsmodellen. 

 

Andre foreslåtte modeller 
Under saksforberedelsen er det framkommet to ytterligere modellforslag for framtidig styring av SiO 

som omtales nedenfor.  

 

Alternativt forslag 1 Forsøksordning med styring under delegert myndighet til Regionrådet   
I korthet går modellen ut på å tilpasse styringen av SiO til eksisterende og velfungerende styrings- og 

koordineringsorgan mellom eierkommunene, med utgangspunkt i Regionrådet for Orkdalsregionen.  

Modellen betinger at kommunene i fellesskap søker KRD om å gjennomføre et prøveprosjekt for en 

styringsmodell som ikke ligger innenfor Kommuneloven per i dag. I prosjektperioden fram til 

eventuell kommunesammenslåing om noen år fram i tid søkes statlig godkjenning til å delegere 

https://www.varnesregionen.no/Sider/Velkommen.aspx
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myndighet til Regionrådet i Orkdalsregionen, supplert med representanter for Halsa kommune og 

Surnadal kommune, for utøvelse av nødvendig myndighet i forbindelse med lovpålagte oppgaver ved 

blant annet legevakt og Kommunale akutte døgnplasser mm. Løsningen betinger at kommunenes 

sørge-for ansvar og systemansvaret for virksomheten er entydig klarlagt på forhånd. 

Innenfor denne modellen foreslås det at Arbeidsutvalget forestår den ordinære oppfølgingen av SiO 

sengepost og legevakt, i tillegg til å fungere som møteplass for strategi, utvikling og oppfølging av 

utviklingsprosjekter. Det utvidete Regionrådet vil kunne ivareta overordnet styring og kontroll, men 

også som utvidet strategisk arena.  

Modellen forutsetter at Arbeidsutvalget fortsatt skal ha færre medlemmer enn antall samarbeidende 

kommuner.  Det vil være nødvendig å utarbeide interne vedtekter og instrukser slik at oppgaver, 

roller og ansvar tydeliggjøres. 

Dagens fagnettverk med kommunekoordinatorer vil kunne opprettholdes som faglig råd og faglig 

retningsgivende for leder ved SiO. 

Rådmannsutvalget vil kunne tillegges en innstillende rolle overfor Arbeidsutvalget/Regionrådet.  

Dersom den grunnleggende forutsetningen om overføring av myndighet støttes, kan detaljene i 

modellen konkretiseres nærmere innen endelig løsning finner sin form. 

Alternativt forslag 2 Overføring av utviklingsprosjekter til Regionråd (utvidet) og inngåelse av 

vertskommuneavtale(r) uten nemd, for styring av drift ved legevakt og sengepost. 
Dette forslaget innebærer en styringsmodell som i sterkere hever den politiske oppmerksomhet mot 

utviklingsaktiviteter, og overfører driftsoppgavene til en vertskommune gjennom en ny 

vertskommuneavtale. Enhetlig ledelse for den samlede virksomheten kan oppnås ved at ledelse av 

utviklingsoppgaver leies ut fra vertskommunen som ivaretar driftsoppgavene, for på den måten 

ivareta helhetsperspektivet på helsesamarbeidet, herunder også innføring av utviklingstiltak i 

driftsorganisasjonene. Rapporteringen vil i dette tilfellet bli todelt.  

For utviklingsoppgaver vil dagens arbeidsdeling mellom (utvidet) Regionråd og Arbeidsutvalg kunne 

opprettholdes. Arbeidsutvalget vil kunne innhente råd fra (utvidet) Rådmannsutvalg ad hoc eller 

gjennom opprettelse av en formell struktur.  

Daglig leder for utviklingsoppgavene vil fortsatt kunne innhente råd om drift og utviklingsoppgaver i 

møte kommunekoordinatorer som i dag, og samtidig videreføre representasjon omkring 

utviklingsaktiviteter for SiO utad, f.eks. overfor St Olavs, KS, Fylkesmannen m fl.  

En kan tenke seg at dialog om initiering, styring og oppfølging av utviklingsprosjekter i første rekke 

skjer i Arbeidsutvalget, med overordnet styring fra Regionrådet. 

Styringen av driftsoppgavene ved sengepost og legevakt kan ivaretas gjennom vertskommuneavtale 

uten nemd.  

Vurderinger av styringsmodellene 

Demokratisk kontroll, overordnet og løpende styring 
Styringsmodellen for SiO skal være tilpasset SiOs formål, behovet for styring, virksomhetens 

samfunnsansvar og krav til innsyn, samt markedsforhold. Den pågående prosessen om revurdering 

av styringsmodell er uttrykk for ønske om et mer aktivt eierskap enn dagens ordning innebærer. Drift 

av legevakt og sengepost innebærer i noen grad fortolkning og utøvelse av myndighet i tilknytning til 
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lovfestede pasient- og brukerrettigheter. Det tilsier en ordning som underlegges tilstrekkelig politisk 

kontroll. Kommunestyret vurderer behov for kompetanse og kapasitet til å ivareta denne kontrollen. 

Dagens løsning med vertskommunenemd ivaretar høy grad av demokratisk styring og 

lokaldemokrati. Utfordringen ligger i tap av styringskraft på grunn av konsensuskrav, og begrensede 

fullmakter i nemda.  Det kan se ut til at samarbeidet gjennom SiO per i dag ikke er i stand til å høste 

tilsvarende gevinster som søsterorganisasjonene får til.  Både ved Fosen og i Værnesregionen er 

tallet på samarbeidende kommuner det halve av SiO-samarbeidet. Vi leter etter en modell som 

ivaretar tilstrekkelig overordnet politisk styring og kontroll og den mer løpende styring og kontroll.  

Vi ser en parallell i Sykehusreformen av 2002. Vi kan minne oss på at spesialisthelsetjenestene utgjør 

en betydelig andel av det totale helsetilbudet for kommunenes innbyggere. For spesialist-

helsetjenestene er den politiske avstanden betydelig større enn for primærhelsetjenester. Det er 

mulig å trekke en parallell til IKS-modellen og Helseforetaksmodellen, uavhengig av en del 

reguleringer gjennom den særskilte Helseforetaksloven. Kommunene ble gitt et tilsvarende sørge-for 

ansvar som Helseforetakene, gjennom den nye Helse- og omsorgsloven som trådte i kraft i 2012. Ut 

over disse kravene følger krav om lovfestede pasient- og brukerrettigheter, og det er detaljerte krav 

til forsvarlighet, beredskap og mye mer. God styring vil innebære at det er gode kontrollsystemer 

som godtgjør at virksomheten drives lovlig og forsvarlig, og at øvrige mål oppnås innenfor vedtatte 

økonomiske rammer.  God styring innebærer også å sørge for at virksomheten blir i stand til å møte 

framtidas behov. Det innebærer et strategisk utviklingsløp med retning som styringsorganene skal ha 

eierskap til og investere i.  

Iverksetting av utviklingsprosjekter styrker framtidstro, men gir ingen garanti for suksess, dersom 

tiltakene er svakt begrunnet og løsrevet. Hvilken innovasjon i tjenesteutvikling med ny teknologi og 

forbedringer i tilbud, samt nye organisasjonsmodeller er det som best kan ivareta kommunenes 

behov, og hvordan vil samarbeid være enda bedre for kommunene enn å løse oppgavene selv? 

I det følgende vurderes de fire organisasjonsmodellene opp mot hverandre og mot målene for SiO-

samarbeidet og forutsetningene i SiO –samarbeidet. 

Vurdering av Fosen helse IKS 
IKS-modellen er valgt i Fosen Helse. IKS-modellen er en velregulert løsning fra lovgiver. Ansvar og 

roller er tydelig definert mellom representantskap, styre og administrasjon. Styret er utpekt av (det 

politiske) representantskapet og administrativt sammensatt på rådmannsnivå. Modellen gir 

organisasjonen styringskraft på bekostning av løpende politisk innsyn.  Lov om offentlige innkjøp 

gjelder. Det er vanskelig å se for seg at IKS-løsningen skal kunne tillate en kombinasjon med en 

vertskommuneavtale unntatt konkurranse. Her ligger en utfordring ved ordningen, og vi stiller et 

spørsmål ved denne delen av samarbeidsløsningen ved Fosen-Helse Ved tjenesteinnkjøp i IKS må 

markedssituasjonen vurderes.  

IKS gir mulighet til noe fondsavsetning, som igjen åpner for flerårige satsinger. 

Opprettelse av IKS vil normalt føre til en virksomhetsoverdragelse for ansatte. Enten må IKS bygge 

opp egne stabsfunksjoner for personal, økonomi og IKT mm., eller anbudsutsette dette.  En avtale 

om innleie av pleiepersonale fra (verts-)kommune vil kunne redusere logistikkoppgavene betydelig, 

og ivareta behovet for en robust arbeidsstokk. IKS-modellen endrer intet omkring behov for 

medisinsk faglig bistand og rådgivende nettverksmøter med kommunekoordinatorer. 
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Vurdering av Værnesregionen 
Værnesregionen har en ordning med vertskommunenemder for lovpålagte oppgaver og 

vertskommuneløsninger uten nemd for andre oppgaver. Utviklingsoppgaver er underlagt 

Regionrådet. Rådmannsnivået er synlig i saksforberedelse for nemd og Regionråd. Daglig leder for de 

helserelaterte oppgavene har gjennomgående representasjon i styrende organer. 

Forskjellen med SiO er først og fremst færre kommuner og færre deltakere i vertskommunenemd. 

Problemstillingen med mangetallighet i nemd nevnes ikke derfra. 

 

Vurdering av Alternativt forslag 1 Forsøksordning 
Dette forslaget søker å kombinere vertskommuneløsning og (det utvidede) Regionrådets 

samarbeidsånd. Modellen vil kombinere politisk kontroll og styringskraft, og den vil ikke føre til 

etablering av nye, tunge strukturer. Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen er imidlertid nokså tydelig på 

at det er svært liten sjanse for å få gjennomslag for en slik forsøksordning av blant annet 

forvaltningspolitiske grunner. 

 

Alternativt forslag 2 Utviklingsprosjekter under Regionråd, driftsoppgaver i regi av 

vertskommune 
Modellen konsentrerer politisk oppmerksomhet omkring utvikling, og styrker (det utvidede) 

Regionrådets rolle, samtidig som arbeidsutvalgets rolle oppgraderes til strategisk arena og med 

involvering innenfor helserelaterte spørsmål. Hvis enighet er modellen enkel å realisere på det 

overordnede plan. Den betinger at det legges ned et arbeid for å få til et godt avtalegrunnlag som gir 

gode avtaler for alle sider av organiseringen og samarbeidet i en ny vertskommuneavtale om 

driftsoppgaver, og om utleie av ledelsesressurs til Regionrådet. Øvrige støttestrukturer med 

kommunekoordinatorer, forankring mot rådmannsnivå besluttes gjennom avtalene. 

Oppsummering av alternativer og anbefaling 
De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av 

styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i 

en IKS-modell eller Alternativt forslag 2, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet sammen med 

en stillingsandel for leder. 

IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transaksjonskostnad og et nyetablert 

byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. Alternativt forslag 2 vil kunne 

ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll og styringskraft gjennom et enklere grep, men 

vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom avtalereguleringer. 

 

Konklusjon og tilrådning 
IKS og Forslag 2 kan tilføre nødvendig styringskraft til SiO. Forslag 2 er enklere å realisere. Derfor 

anbefales Alternativt forslag 2 i det foregående, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet 

sammen med en stillingsandel for leder.  

Det anbefales at eierkommunene samlet inngår avtale om å oppheve vertskommuneavtalene som 

gjelder per i dag, samtidig som det inngås en ny vertskommuneavtale uten vertskommunenemd med 

en kommune om driftsoppgavene. Siden det vil være uheldig å svekke den økonomiske stillingen til 
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driftsoppgavene som per i dag er avtalt, foreslås det at det er eierkommunene til samarbeidet om 

legevakt og sengepost som inviteres til å delta i utviklingssamarbeidet.  

Det foreslås at samarbeidskommunene avtaler å videreføre finansiering av leder for virksomhetene 

gjennom stillingsandeler fordelt på driftsoppgaver og for utviklingssamarbeid. Det foreslås videre at 

kommunene enes om et passende årlig økonomisk bidrag til å iverksette utviklingsoppgaver innenfor 

helse- og omsorgstema i regi av eierkommunene i Regionrådet.  Også ekstern finansiering av 

utviklingsoppgaver bør tilstrebes.  

Det bør utarbeides en instruks som regulerer ansvar og roller mellom leder, Arbeidsutvalg og 

eierkommunene i et utvidet Regionråd.  

Endelig anbefales det at eierkommunene/Regionrådet gir Arbeidsutvalget i oppdrag å framforhandle 

utkast til nye samarbeidsavtaler og en vertskommuneavtale med en av kommunene i SiO-

samarbeidet. 

Det bør legges opp til at en ny styringsmodell skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2017. 
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